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Van 40 tot 12,5 jaar
Jos van der Wal maakte liefst 40 jaar 
dienst uit van het vrijwillige korps. 
Hij is enige tijd geleden gestopt als 
brandweerman, maar o�  cieel was 
hij nog niet bedankt voor zijn grote 
inzet. Ook voor Theo de Kruijf was 
het 40 jaar geleden dat hij zijn 
opwachting maakte bij het korps. Hij 
is nog altijd heel actief voor de 
Brandweer en denkt voorlopig nog 
niet aan afzwaaien. Joost de Vries 
werd in het zonnetje gezet voor 35 
jaar in actie voor de Brandweer. 
Joost heeft zich vorig jaar voor het 
laatst in zijn brandweerpak gehesen 
en zet zich nu in voor Aalsmeer als 

gemeenteraadslid. Ook voor Edwin 
Commandeur zijn de jaren bij de 
Brandweer ongemerkt opgelopen: 
Al 30 jaar actief voor het korps. Vijf 
jaar later stapte Bart van der Boon de 
kazerne binnen en dit is inmiddels 
ook alweer 25 jaar geleden. In de 
bloemetjes zijn ook Howard Maarsen 
en Marc Naber gezet, beiden rukken 
al 20 jaar uit na opgepiept te worden 
voor een brand of andere te 
verlenen hulpdienst. De jongste jubi-
laris was Stefan Verbeek, maar zowel 
de korpsleiding als alle collega’s zijn 
blij met zijn 12,5 jaar ervaring als 
brandweerman. De acht jubilarissen 
werden toegesproken door hoofd 

8 Jubilarissen, samen meer dan 
200 jaar bij Brandweer Aalsmeer

Nieuwe collega’s voor Brandweer Aalsmeer, van links naar rechts: Niels Tenhagen, 
Nikki van der Meer, Je� rey Joosten en Mike Mieremet.

Bevorderingen bij Brandweer 
Aalsmeer voor, van links naar rechts, 
Michael Hendriks, Coen van der Wal en 
Stephan Mersie-Baarse. 

Aalsmeer - Er zijn veel betrokken 
inwoners van Aalsmeer en Kudel-
staart die hebben gereageerd op de 
oproep om mee te denken over de 
verkeersituatie in de gemeente. 
Ongeveer tachtig inwoners hebben 
zich gemeld voor de zogenoemde 
Denktank Verkeer, die op 14 
november voor het eerst bij elkaar 
komt in het raadhuis. 

Nieuw fenomeen
Wethouder Dick Kuin van verkeer wil 
dertig betrokken inwoners mee laten 
denken over de huidige en toekom-
stige verkeersituatie in Aalsmeer en 
Kudelstaart. “We doen waar we als 
vertegenwoordigers van de inwoners 
voor zijn: naar hen luisteren en ze 
mee laten denken”, zegt de 
wethouder. “Het verkeer is een veel-
besproken onderwerp waar iedereen 
dagelijks mee te maken heeft en wel 
iets van vindt. Deze denktank is een 
nieuw fenomeen waarvan we heel 
benieuwd zijn wat het oplevert.”

Boven verwachting
Het aantal aanmeldingen overtreft 
de verwachtingen en dus is de 
wethouder momenteel druk met het 
selecteren van kandidaten. “Daarbij 
kijk ik vooral naar de spreiding over 
onze wijken”, zegt Kuin. “Het mooist 
is het natuurlijk wanneer we even-

redig over heel Aalsmeer en Kudel-
staart mensen vertegenwoordigd 
hebben in deze denktank. Dat zou 
met zoveel aanmeldingen wel 
moeten lukken.”

Kandidaten krijgen bericht
De inschrijving voor de Denktank 
Verkeer sloot op 10 oktober. Iedereen 
die er deel van uit gaat maken krijgt 
voor 1 november per e-mail bericht. 
Over de uiteindelijke keus kan niet 
worden gecorrespondeerd.

Veel aanmeldingen voor de 
Denktank Verkeer

Acht jubilarissen bij Brandweer Aalsmeer, van links naar rechts: Howard Maarsen, Marc Naber, Stefan Verbeek, Joost de Vries, 
Edwin Commandeur, Theo de Kruijf, Bart van der Boon, Jos van der Wal met hoofd stafbureau Wilfred van Randwijk.

Aalsmeer - Het was feest met een hoofdletter afgelopen vrijdag 14 
oktober tijdens de korpsavond van Brandweer Aalsmeer. Na twee jaar 
geen gezellig samenzijn door corona in de kazerne konden nu wel jubila-
rissen en nieuwe collega’s in het zonnetje gezet worden en werden diplo-
ma’s uitgereikt voor de behaalde bevorderingen. Maar liefst acht jubila-
rissen zijn gehuldigd, samen goed voor meer dan 200 jaar bij de Brand-
weer van Aalsmeer. 

stafbureau Wilfred van Randwijk en 
burgemeester Gido Oude Kotte, die 
hen allen hartelijk dankte voor hun 
inzet voor een veilig Aalsmeer. 

Nieuwe collega’s en 
bevorderingen
Trots is Brandweer Aalsmeer ook op 
haar nieuwe collega’s. De leeftijd van 
de huidige korpsleden lopen 
gestaag op en nieuw bloed is altijd 
welkom. Gekroond tot nieuwe colle-
ga’s (en hier hebben zij hard voor 
gewerkt) zijn Niels Tenhagen, Nikki 
van der Meer, Je� rey Joosten en 
Mike Mieremet. En eenmaal lid van 
de Brandweer betekent niet lui 
achterover zitten en wachten tot de 
‘bel’ gaat. Nee, er wordt wekelijks 
geoefend en er zijn cursussen voor 
meer specialisaties. Ook hiervoor is 
hard gewerkt en dit wordt beloond. 
Bevorderingen zijn uitgereikt aan 
Michael Hendriks, Coen van der Wal 
en Stephan Mersie-Baarse. 

oktober 2022

Gaat ons land opnieuw 
in lockdown?

Een nieuwe golf van coronabesmettingen raast over het land. Sinds eind september zijn de cijfers van zowel het aantal positief geteste mensen als het aantal ziekenhuisopnames fors gestegen. Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe lockdown? Niemand hoopt het, maar niemand kan met zekerheid zeggen dat het niet zo zal zijn. Uit de cijfers blijkt dat met name bij de Nederlanders van boven de tachtig jaar het aantal ziekenhuisopnamen flink steeg. Hier-bij moet worden opgemerkt dat niet duidelijk is in hoeverre bij deze mensen al sprake was van onderliggend lijden.

Nieuwe vaccins
De overheid voert sinds een aantal weken 
campagne om de herhaalprik tegen het 
coronavaccin te promoten. Met zo’n vacci-
natie ben je beter beschermd tegen het 
virus. Daarbij maakt men gebruik van 
nieuwe vaccins, die tegen meer varian-
ten van het virus e�ectief zijn. Voor ieder-
een die de griepprik al kreeg en voor ieder-
een in een risicogroep zijn de vaccins als 
eerste beschikbaar gekomen. Vervolgens 
kan iedereen vanaf twaalf jaar het vaccin 
toegediend krijgen.

Gevaar
Sinds duidelijk werd dat je van de omik-
ronvariant van het coronavirus doorgaans 
minder ziek wordt, lijkt de angst voor het 
virus onder de bevolking flink te zijn afge-
nomen. Veel basisregels, zoals het niet 
schudden van handen, worden niet meer 
opgevolgd. Toch schuilt er een gevaar in 
deze situatie. Minister Kuipers (volksge-
zondheid) wees erop dat het virus sneller 
kan muteren als meer mensen het versprei-
den. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zich 
een variant ontwikkeld die juist meer ziek-
makend is.

Onjuist beeld
Ook bestaat bij veel mensen een onjuist beeld 
over de ernst van de situatie. De algemeen 
heersende indruk is dat in de afgelopen zomer 
nauwelijks sprake was van ziekenhuisopna-
mes. Dat komt waarschijnlijk voordat doordat in 
de media geen berichten over overvolle zieken-
huizen meer verschenen. De capaciteit van de 
ziekenhuizen was voldoende om de situatie de 
baas te kunnen blijven, maar volgens GGD-arts 
Ashis Brahma waren er in juli en augustus van dit 
jaar tot wel vijf keer zoveel mensen opgenomen 
in ziekenhuizen dan in dezelfde periode in 2020 
en 2021.

Longcovid
Een ander punt van zorg is dat een deel van de 
coronapatiënten te maken krijgt met een langdu-
rig ziektebeeld. Wie geluk heeft, merkt nauwelijks iets van een coronabesmetting en kan er na een 
klein weekje quarantaine weer op uit. Maar er zijn ook mensen die te maken krijgen met longco-
vid en maanden of zelfs jaren klachten hebben. 
Beschadigde longen, hersenproblemen, ernstige 
vermoeidheid of het verlies van geur en smaak 
zorgen ervoor dat voor deze mensen het leven 
ingrijpend verandert. Door de basisregels goed na te leven, kan veel leed voorkomen worden.

Wandelen en Nordic Walking in het Amsterdamse Bos met een gediplomeerde instructeur. Je werkt aan je conditie, je ziet planten en dieren en je bent gezellig samen in de natuur. 
Alle informatie vind je op www.straysport.nl

Gespecialiseerd in
Huidverzorging 

Huidverbetering
Jeugdbehandeling

Bindweefselmassage 
Buccalmassage

Microdermabrasie 
Huidanalyse en advies 

Zijdstraat 26b  •  1431 ED Aalsmeer  •  06-30416015 •   www.bonnysbeauty.nl
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 17.750

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 23 OKTOBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 

10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

dienst om 10u. met ds. S.B. van 
der Meulen uit Delft en dienst om 
16.30u.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dienst 
om 10u. met ds. E.J. Wessels uit 
Den Haag.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met br. Nico Eveleens. Collecte: st. 
Vrienden van Mikondo. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.  

Zondag 10u. ZWO-dienst met ds. 
Teus Prins m.m.v. kerkkoor 
Doopsgezinde Gemeente. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. P. Verhoe� uit 
Alkmaar. Organist: Johan v/d 
Zwaard. Zie: hervormdaalsmeer.
nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. zangdienst met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist: 
Joshua Prins. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Lineke Blijdorp. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 16.30u. 
Woordcommunieviering. Voor-
ganger: B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag 9.30u. Eucharistieviering 
m.mv. Karmelkoor en om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Zondag geen dienst. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met dhr. D. 
Vollmuller uit Aalsmeer. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

Oecumenische viering met ds. J.S. 
Bruwer uit Kudelstaart. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 10u. Oecumenische 
viering in de Spil. Info: stjange-
boortesecretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
kerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 1 
november om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het geheimenis van 
de Godsvrucht’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Aalsmeer - Vroeg of laat krijgt 
iedereen ermee te maken, het over-
lijden van een dierbare en het 
regelen van een uitvaart. Dit kan veel 
vragen oproepen. Wat kost een 
uitvaart? Wie is er verantwoordelijk 
voor de kosten? Wat mag er wettelijk 
gezien wel en wat mag er niet? Kan ik 
zelf een uitvaartverzorger kiezen en 
hoe is het met eventuele verzeke-
ringen geregeld? Bij Uitvaartver-
zorger Saskia Driezen kunt u terecht 
voor al uw vragen over uitvaarten 
tijdens het gratis inloopspreekuur 
Testament en Uitvaart op donderdag 

27 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in 
de Bibliotheek in de Marktstraat. 
Notaris Geert Labordus is aanwezig 
voor het beantwoorden van korte 
algemene vragen over testamenten. 
Bijvoorbeeld: Is een testament nodig 
als er geen nabestaanden zijn of 
wanneer ik geen eigen huis of 
vermogen heb. Er is veel belangstel-
ling voor dit spreekuur, daarom 
wordt per gesprek circa 10 minuten 
tijd genomen om algemene vragen 
te beantwoorden. Kijk voor meer 
informatie op de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl.

Inloopspreekuur Testament en 
Uitvaart in de Bibliotheek

Amstelland - Mensen die gebruik-
maken van een rolstoel of scootmo-
biel kunnen vaak niet zelf bepalen 
hoe laat ze ergens heen gaan en met 
wie. Laat staan dat ze spontaan 
kunnen beslissen om later naar huis 
te gaan omdat het nog zo gezellig is. 
Met de Zonnebloem-auto is dit wel 
mogelijk. Mensen met een lichame-
lijke beperking in de regio Amstel-
land huren zo’n aangepaste rolstoel-
auto via Welzorg bij Loogman tanken 
& wassen in Aalsmeer. Op vrijdag 7 
oktober werd - zeer toepasselijk in de 
Week van de toegankelijkheid - de 
nieuwe Zonnebloemauto o�cieel in 
gebruik genomen. Het gaat om een 
Toyota Proace, die is aangepast om 
mensen in een rolstoel of scootmo-
biel comfortabel te vervoeren. 
Robbert Schmidt, bestuurder bij de 

afdeling Amstelveen, is enthousiast 
over de Zonnebloemauto: “Met de 
Zonnebloemauto krijgen mensen die 
minder mobiel zijn de kans om 
eropuit te trekken.” Samenkomen 
met familie of vrienden? Op vakantie 
of een dagje uit? Een uitvaart of kerk-
dienst bezoeken? Het kan met de 
Zonnebloemauto. Bestuurders 
moeten in het bezit zijn van een 
rijbewijs B. Heb je als huurder 
niemand in je omgeving die de auto 
kan rijden, dan is het mogelijk om via 
de Zonnebloem een vrijwillige chauf-
feur aan te vragen. Meer weten over 
de Zonnebloemauto? Op zonne-
bloem.nl/zonnebloemauto is alle 
informatie te lezen. Er kan ook 
contact opgenomen worden met de 
Zonnebloem via 076-5646464 of mail 
naar: contact@zonnebloem.nl. 

Eropuit met de Zonnebloemauto

Pelgrimage met DGA 
Aalsmeer - Ga mee op een wandeling 
met verdieping van een kleine 5 kilo-
meter met de Doopsgezinde 
Gemeente. Vooraf krijgt u een 
opdracht, een vraag, een uitdaging. 
Iedereen is vrij om deze te bespreken 
met elkaar of om in stilte er zelf mee 
aan de slag te gaan. Bij opgeven hoort 
u de startlocatie en dit mede vanwege 
het weer. Bij stortregen en windkracht 
7 is wandelen toch niet helemaal 
ideaal. De eerste kleine pelgrimage is 
op maandag 24 oktober, start om 19.30 
uur. Aanmelden: franka@dgaalsmeer.nl.

Buurtkastje: 
Met en voor elkaar
Aalsmeer - Geeft het moeite om de 
eindjes aan elkaar te knopen? Aan 
het hek naast Vuurdoornstraat 1a 
hangt een buurtkastje met levens-
middelen. Voel je welkom om eens 
een kijkje te nemen of er iets voor je 
bij zit. Heb je wat over? Zet het in het 
buurtkastje, een ander kan het vast 
goed gebruiken. Wil je iets ruilen? 
Ook dat is prima. In deze moeilijke 
tijden elkaar op deze manier een 
beetje helpen onder het motto: met 
elkaar, voor elkaar.

Oost-Inn in Mikado
Aalsmeer - Op woensdag 26 oktober 
is ieder vanaf 9.30 uur weer welkom 
in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66 om ko�e te drinken 
en elkaar te ontmoeten tijdens de 
wekelijkse Oost-Inn. Kom ook eens 
langs en neem gezellig iemand mee.

Creatief in het Anker
Aalsmeer - Voor liefhebbers organi-
seert de Oost-Inn op woensdag 26 
oktober een creatieve avond in het 
Anker aan de Oosteinderweg 273. De 
aanvang is 19.30 uur en er wordt een 
bijdrage van 5 euro per persoon 
gevraagd. De deelnemers gaan aan 
de slag met stokjes en papier. Knut-
selaars, creatievelingen en iedereen 
die graag met z’n handen bezig is, 
zijn welkom. Aanmelden hiervoor is 
wel �jn: u kunt bellen met 06 
13255689 of even mailen naar 
kolkedt@outlook.com.

Help Oekraïners de winter door!
Aalsmeer - De Oekraïense winters zijn heel erg koud, met dagtemperaturen 
dik onder het vriespunt. Tijdens deze maanden valt er ook veel sneeuw. De 
hele winter door ligt er een dik pak sneeuw. Er worden op dit moment 
gelukkig weer dorpen bevrijd door het Oekraïense leger, maar veel van de 
huizen zijn door beschietingen in zeer slechte staat. Er is veel kapotgeschoten 
waardoor het ook binnen meestal heel erg koud is. Daarnaast zijn er ruim 
zeven miljoen mensen gevlucht binnen hun eigen land. Veel van hen wonen 
in vluchtelingenkampen en hebben vaak helemaal niets meer! De stichting 
Help Oekraïne! zamelt daarom hulpgoederen in die vrijwilligers zelf naar 
Oekraïne brengen. Zo weet de stichting in ieder geval zeker dat alles op de 
juiste plaats terecht komt.

Kleding en dekens
Je zou de Oekraïners enorm kunnen helpen door je kasten eens goed op te 
ruimen! Er liggen vast nog veel kleren in die je waarschijnlijk toch niet meer 
aan gaat doen. Of dekens, dekbedden en slaapzakken die je niet meer 
gebruikt. Er is qua kleding behoefte aan winterjassen, skikleding en dikke 
truien en om de voeten warm te houden dikke sokken, laarzen en snowboots. 
Knu�els voor de kinderen zijn ook altijd welkom. 

Houdbaar voedsel
Naast warme kleding, slaapzakken en dekens, kun je ook helpen met lang 
houdbaar voedsel, zoals blikken groente, soep, spaghetti en rijst en 
hygiëne/medische producten, zoals tandpasta, paracetamol en onder 
andere shampoo. De spullen kunnen, wel heel graag schoon, afgegeven 
worden in plastic zakken of dozen bij vaste drop o� locaties: Frank 
Vaneman Automotive aan de Witteweg 6 van maandag tot en met 
zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur (zaterdag vanaf 10.00 uur), The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a van maandag tot en met vrijdag tussen 
10.00 en 16.00 uur en bij de heer P. Vreeken, Uiterweg 373 van maandag 
tot en met zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur

Inzamelactie 
Daarnaast organiseert de stichting Help Oekraïne samen met voetbalver-
eniging FC Aalsmeer, Green Park handbal en hockeyvereniging Qui Vive 
en de scholen Samen Eén en Alkwin College een inzamelactie van 24 
oktober tot en met 4 november. De stichting �nancieel ondersteunen? 
Dat kan supergemakkelijk via de doneer knop op de website:
www.helpoekraine.org. De stichting is te volgen Facebook of Instagram.









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeen-
tehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van 
Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
20 oktober 2022

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er 
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stuk-
ken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk 
alleen via de website van de gemeente inzien. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te 
zien, kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene 
tel. van de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om 
welk stuk het gaat zodat het u per post kan worden toege-
zonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen 
stukken uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen naar de Ser-
vicelijn 0297-387575 of mailen naar: servicelijn@aalsmeer.nl.

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/�xi of 
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aals-
meer meldingen over de openbare ruimte behandelt en op-
lost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte 
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier 
gerecycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening 
gehouden met de coronamaatregelen en bij grote drukte 
wordt de toegang gereguleerd. 
U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, Rijsenhout
maandag t/m vrijdag: 08.00-16.30 uur
zaterdag:   09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het 
hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering 
het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspre-
ken kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspre-
ker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden 
toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 
vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsverga-
dering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds inge-
diende zienswijzen. U kunt zich aanmelden Als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

DE BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Baranicz A.A. 20-12-1989 13-10-2022
Gierczyński L. 26-08-1970 10-10-2022
Kawka I.A. 18-09-1971 10-10-2022
Żywiołek A.M. 15-04-1995 10-10-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Korcyl D.M. 17-09-1998 14-10-2022
Radecka I.M. 01-05-1969 14-10-2022
Skłodowska K. 29-03-1980 14-10-2022
Wójtowicz O.T. 17-02-1996 14-10-2022

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven. Een eventuele ambtshalve 
wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voor-
zieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. 

Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijf-
plaats van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen 
met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. 
Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling 
burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken 
geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een 
voor beroep vatbare beslissing.

VERBOD

De gemeente Aalsmeer constateert al enige jaren dat er gedu-
rende de wintermaanden steeds meer kajuitboten (motorbo-
ten en zeilboten) in het prachtige plassengebied onbeheerd 
blijven liggen aan diverse eilanden en oevers. Op grond van 
artikel 5:26a van de APV is het ook voor rechthebbenden van 
de oever in de periode van 15 oktober tot 1 april verboden om 
met kajuitboten langer dan 48 uur achtereenvolgens aan of 
nabij de oevers ligplaats in te nemen, of te doen innemen, of 
toe te laten dat ligplaats wordt ingenomen. Dit verbod geldt 
niet voor kajuitboten die ligplaats hebben in jachthavens en 
jachtwerven gedurende die periode. Voor rechthebbenden 
van de oever waaraan de kajuitboot ligt geldt dit verbod even-
eens niet in de periode van 1 april tot 15 oktober. Daarbuiten 
wel.

Handhaving
De gemeentelijke handhavers zijn gestart met een contro-
letraject op te lang afgemeerde kajuitboten. In eerste instantie 
delen zij waarschuwingen uit, die door middel van een brief 
op de boten wordt achtergelaten. De booteigenaren wordt 
dan de gelegenheid gegeven om hun boot weg te halen en 
af te meren op een legale plek. Mocht bij een tweede controle 
blijken dat de boot er nog ligt of op een andere illegale plek af-
gemeerd ligt, wordt een voornemen tot last onder dwangsom 
opgesteld. Mocht dat nog niet voldoende blijken, zal de last 
onder dwangsom opgesteld worden. Voor meer informatie 
over dit handhavingstraject voor te lang afgemeerde kajuitbo-
ten kunt u, bij voorkeur per email, contact opnemen met hand-
having.buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt ook bellen met de 
gemeente Aalsmeer 0297-387575.

VERGADERING DINSDAG 25 OKTOBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte op 
dinsdag 25 oktober 2022, 20.00 uur 

Oordeelsvormend
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de com-
missie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor 
een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte, de heer D.G. van 
  der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Motie bevriezing logistieke bedrijven 
  (D66)
20.30 5. Bestemmingsplan en exploitatieplan 
  Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 West
21.00  Vragenkwartier
20.45  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 27 OKTOBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 27 oktober 2022, 20.00 uur 

Oordeelsvormend
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de com-
missie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor 
een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  mevrouw Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college
20.05 4. Meerjarenbegroting 2021-2024 
  Metropoolregio Amsterdam
20.25 5. Begroting 2023 en Actualisatie 
  begroting 2022 Veiligheidsregio 
  Amsterdam-Amstelland
20.55 6. Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening
21.10 7. Luchtvaartzaken
21.25 8. Reservering bespreking amendementen 
  moties Programmabegroting 2023
22.00  Vragenkwartier
22.15  Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
- Aalsmeerderweg 436, 1432 EG, (Z22-081421), het intern 

verbouwen van het tuincentrum t.b.v. verplaatsing van de 

inpandige dierenartspraktijk 
- Berkenlaan 19, 1431 JD, (Z22-080892), het plaatsen van 

een bijgebouw (atelier/berging) 
- Dorpsstraat 11, 1431 CA, (Z22-080880), het kappen van 

een zieke, monumentale rode beuk op het zijerf van de 
Dorpskerk 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Gedempte sloot t.h.v. nr. 19 (sectie G, nr. 5696), (Z22-

061637), het plaatsen van een dixi, een materiaalcontainer 
en een vuilcontainer t.b.v. werkzaamheden aan een trafo-
huisje tot en met 21 oktober 2022. Verzonden: 17 oktober 
2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Oosteinderweg 407 en 409, 1432 BH, (Z22-043955), het 

herstellen van de fundering van beide woningen. Verzon-
den: 17 oktober 2022

- Oosteinderweg 410, 1432 BN, (Z22-073914), het vervan-
gen van de bestaande houten uitbouw door een uitbouw 
van onderhoudsvriendelijk duurzaam materiaal. Verzon-
den: 12 oktober 2022

- Ambachtsheerweg (Sectie D, nr. 3051 en andere) , (Z22-
041402), het aanleggen van een CO2 transportleiding 
voor een periode van 1 jaar. Toelichting: de aanvraag is 
op verzoek van de aanvrager omgezet naar een tijdelijke 
aanvraag en voor het inrichten van de tijdelijke werkter-
reinen is geen omgevingsvergunning vereist. Verzonden: 
11 oktober 2022

- Oosteinderweg 189, (Z22-060525), het realiseren van een 
accuruimte in het bestaande gebouw. Verzonden: 10 okto-
ber 2022

- Willem-Alexanderstraat 107, 1432 HL, (Z22-071148), het 
verlengen van de schuur en het bouwen van een veranda. 
Verzonden: 11 oktober 2022

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 313 (Z22-066038) Trade Fair van 9 tot 11 no-

vember 2022, verleend op 13 oktober 2022



Aalsmeer - Ze leerden elkaar kennen 
tijdens het zwieren op het natuurijs 
in de Sloterpolder van Amsterdam en 
gaven elkaar na zes jaar verkering het 
jawoord in oktober 1957. Nu 65 jaar 
later is het nog altijd gezellig met 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 
Jan Overwater (1930) en To Bakker 
(1933) groeiden op in de Sloter-
polder van Amsterdam. Op 7 oktober 
1957 trouwden ze voor de wet en 
twee dagen later voor de kerk. Die 

laatste datum wordt altijd aange-
houden als de o�ciële trouwdag. Na 
hun huwelijk gingen ze wonen op de 
Poelweg in Uithoorn. Jan had daar 
samen met vijf broers een kwekerij. 
Pas na het pensioen van Jan 
verhuisde het echtpaar naar 
Aalsmeer. 

Reizen en kaarten
De grootste hobby van Jan en To was 
reizen. Ze wilden zoveel mogelijk van 
de wereld zien. En dat is gelukt. Van 

de Noordkaap tot aan de Zuidkaap, 
van het oosten tot aan het westen, ze 
zijn er geweest. Nu mogen ze graag 
bridgen en klaverjassen. 

Burgemeester op bezoek
Uiteraard kwam burgemeester Gido 
Oude Kotte op bezoek. Hij wilde 
graag weten wat het geheim van hun 
lange huwelijk is. Volgens Jan en To is 
dat gezelligheid. Met elkaar, maar 
zeker ook met hun kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen. 

Jan en To Overwater-Bakker al 
65 jaar gelukkig getrouwd

Aalsmeer - Zomaar een spontane 
actie van de ondernemers uit Aals-
meer Centrum dinsdagmiddag 18 
oktober. Drie promotiemeiden 
deelden in het lekkere herfstzonnetje 
�eurige cyclamen in aardewerken 
potjes uit aan het winkelend publiek 
in de Zijdstraat en op de weekmarkt 
op het Praamplein. Ze zijn afkomstig 
van de Historische Tuin waar ze ook 
opgekweekt werden. Wil je ook zo’n 
gezellig en weer helemaal hip 
plantje? Ze zijn nog tot het einde van 
deze maand, wanneer het museum 
sluit vanwege het winterseizoen, te 
koop voor slechts 1,50 euro per stuk. 

De mensen, die een cyclaam kregen 
overhandigd, reageerde vooral blij 
verrast. Een kleine lieve attentie om 
mensen te bedanken voor hun komst 
naar Aalsmeer Centrum en om de 
pijn te verzachten voor de afsluiting 
van de Uiterweg en de werkzaam-
heden in de Zijdstraat. De onderne-
mers hebben twee maanden 
geleden ook de Klant van de Week-
actie in het leven geroepen zolang 
de werkzaamheden duren. Ze over-
vallen klanten wekelijks spontaan op 
straat met een leuk cadeautje. Ook 
deze actie wordt gewaardeerd. Een 
kleine moeite, een groot gebaar! 

Spontane actie: Cyclamen voor 
winkelend publiek in Centrum

Het Aalsmeer Centrum promotieteam deelt cyclamen uit aan winkelend publiek.

Aalsmeer - De ondernemers in 
Aalsmeer Centrum organiseren op 
zaterdag 29 oktober vanaf 12.00 
uur een Halloween-feestje in de 
winkelstraten. Op het Molenplein 
kunnen kinderen pompoenen 
uithollen en versieren, er zijn spel-
letjes, kleurplaten en snoepjes en 
ze kunnen worden geschminkt. 
Kom verkleed naar Aalsmeer 
Centrum en ga gratis op de foto bij 
Fotowinkel Aalsmeer tussen 12.00 
en 14.30 uur. De foto’s kun je rond 
16.00 uur ophalen op het Molen-
plein. Voor iedereen is er een lekker 
pompoensoepje bij Slagerij Steen 
en door de straten loopt een heus 
‘Dracula’-orkestje. 

Pompoenenspeurtocht
Het is inmiddels een traditie 
geworden en daarom ook nu weer 
de pompoenenspeurtocht. Kinderen 
kunnen speuren naar pompoenen 
met daarop een letter die samen een 
zinnetje maken. De pompoenen 
liggen die zaterdag in verschillende 
etalages aan de Stationsweg, het 
Raadhuisplein, de Zijdstraat, de 
Dorpsstraat en op het Molenplein. 
Tijdens het Halloween-feestje 
kunnen kinderen deelnamekaartje 
ophalen op het Molenplein en die 
middag weer inleveren tot 16.00 uur. 
Daarna worden er verschillende 
winnaars getrokken die kans maken 
op geweldige prijzen.

Halloween-activiteiten voor kinderen in Centrum Zet je licht aan op

Aalsmeer - De dagen worden korter 
en het wordt eerder donker. Dit weer-
houdt menigeen er niet van om op 
de �ets te springen naar school, het 
werk of de verenigingsavond. “Het 
klinkt misschien cliché, maar zorg 
ervoor dat je goed zichtbaar bent. 
Fietsers in het verkeer zijn erg kwets-
baar en een ongeluk zit immers in 
een klein hoekje”, waarschuwt de 
politie. “Wie geen �etsverlichting 
voert kan daar een bekeuring voor 
krijgen van 60 euro. Dus: Zet je licht 
aan, jij en andere weggebruikers 
willen toch ook veilig thuis komen?!”

O�ciële Mededelingen
20 oktober 2022

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

STANDPLAATSVERGUNNING 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is aangevraagd.
- Op de parkeerplaats t.h.v. Raadhuisplein 17 (Z22-079888) 

kerstbomen verkoop op 1 december 2022 tot 24 decem-
ber 2022, ontvangen op 11 oktober 2022

- Op de parkeerplaats van het Poldermeesterplein (Z22-
079898) kerstbomen verkoop op 1 december 2022 tot 24 
december 2022, ontvangen op 11 oktober 2022

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 

Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 4 (Z22-012334) Indian Grill Restaurant, ver-

leend 18 oktober 2022

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Dorpsstraat 4 (Z22-012344) Indian Grill Restaurant, ver-

leend 18 oktober 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295 (Z22-080241), Live optreden Ierse 

folksmuziek duo Boxin the Vox op 12 november 2022, mel-
ding akkoord 12 oktober 2022

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is verleend. In het kader van 
wegwerkzaamheden, op het perceel N231 tussen de N196 en 
brug Vrouwenakker (Z22-065034) verzonden d.d. 12 oktober 
2022. Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 

Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Schweitzer-

straat, noordoostelijk deel
- Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen en Gehandi-

captenparkeerplaats op kenteken – Clematisstraat, noord-
oostelijk deel

TER INZAGE

t/m 11-11-22 verleende omgevingsvergunning inclusief 
het besluit hogere grenswaarden met daar-
bij behorende stukken over Verlengde Mo-
lenvliegweg Aalsmeer en besluit hogere 
grenswaarden geluid Aalsmeerderweg 8, 10 
en 14 (Z20-002569)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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AGENDA

DONDERDAG 20 OKTOBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u.
* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 

buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u.

* Expositie ‘Beyond Nature’ in 
Flower Art Museum, Kudel-
staartseweg 1. Open: donderdag 
t/m zondag 13 tot 17u. Tot en 
met 6 november.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Ouderensoos 55+ in het Middel-
punt, Wilhelminastraat, 13.30u.

* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Rijsenhout, 19.30 tot 22.30u.

* Klaverjassen bij Oostend in het 
Middelpunt vanaf 20u.

* Schaken op elk niveau bij Schaak-
club Westeinder in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 21 OKTOBER:
* Expositie ‘Helden in de Jeugd-

zorg’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: vrijdag t/m zondag 
14-17u. Zaterdag o�ciële 
opening om 15u.

* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Schaaklessen en schaken bij AAS 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Trio Centella, klassiek concert in 
Flower Art Museum vanaf 20u.

ZATERDAG 22 OKTOBER:
* Verkoop boeken en modelwa-

gens bij Crash Museum in Aals-
meerderbrug, 10.30 tot 16.30u.

* Optreden The Unoriginals in The 
Shack, Oude Meer vanaf 16u.

* Discozwemmen in De Waterlelie, 
van 16.30 tot 19u. voor peuters 
t/m 5 jr, van 19 tot 21u. voor 
jeugd 6-12jr.

* Psalmenconcert ACOV in 
Ontmoetingskerk Rijsenhout 
vanaf 20.15u. Inloop v/a 19.30u.

* Concert Hollands Diep in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 20u.

* Discoavond in brasserie Oevers, 
Kudelstaart vanaf 22u.

ZONDAG 23 OKTOBER:
* Watertoren open voor publiek 

van 13 tot 17u.
* Toneelstuk ‘Ontmoeting met 

gevolgen’ bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat v/a 15u.

* Blues met Little Hat in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer, 16u.

MAANDAG 24 OKTOBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

* Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 14 tot 16u.

* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt vanaf 20u.

DINSDAG 25 OKTOBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

Hornmeer open iedere dinsdag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag van 10 tot 
16.30u.

* Historische Tuin open, dinsdag 
tot en met zondag 10 tot 16.30u. 
Ingang via Praamplein.

* Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

* Taalpunt in bibliotheek open 
van 11 tot 13u. Taalcafé van 
13.30 tot 14.30u.

WOENSDAG 26 OKTOBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

rina Amalialaan vanaf 9.30u.
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Kaarten bij OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 13.30u.

* Creatieve avond in ‘t Anker, 
Oosteinderweg vnaaf 19.30u.

* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

DONDERDAG 27 OKTOBER:
*  Inloopspreekuur Testament en 

Uitvaart in bibliotheek, Markt-
straat van 15 tot 17u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 28 OKTOBER:
* Speelavond bij dartclub Poel’s 

Eye in Proosdijhal, Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.

ZATERDAG 29 OKTOBER:
* ‘King of the Court’, volleybaltoer-

nooi voor scholen in Proosdijhal 
Kudelstaart, van 13-15u. voor 
6-9jr en 15.30-17.30u. 10-14 jr.

* Kinderconcert ‘In de Soep’ door 
Aalsmeers Harmonie in The 
Beach, Oosteinderweg, 15.30 tot 
16.30u.

* Après Ski met Meezingteam in 
café de Gouwetéén, Dreef vanaf 
22u.

ZONDAG 30 OKTOBER:
* Concertmiddag Zondag bij Bob 

met Cor Bakker en Humphrey 
Campbell in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.

Oude Meer - Aankomend weekend 
maar liefst twee geweldige live-acts 
in The Shack. Zaterdagmiddag 22 
oktober gaan de spots aan voor The 
Unoriginals, een unieke samenwer-
king van topmuzikanten uit de 

Nederlandse rockscene. De band 
brengt met prachtige meerstemmige 
zang de allermooiste pop/rockcovers. 
Songs die je allemaal kent en waar je 
de mooiste herinneringen aan hebt 
worden op magische wijze nieuw 

The Unoriginals en Little Hat dit 
weekend live in The Shack

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 30 oktober staan 
op het podium in de grote zaal van 
De Oude Veiling twee klinkende 
namen: pianist Cor Bakker en zanger 
Humphrey Campbell. De één bemind 
om zijn virtuoze pianospel en de 
ander om zijn prachtige stem. Dat zij 
samen optreden maakt het feest nog 
luisterrijker. De fans van Zondag bij 
Bob kunnen rekenen op een heerlijke 
swingende middag!

Mooiste stem
De artiesten zijn zeer aan elkaar 
gewaagd, hetgeen ook wel blijkt uit 
het antwoord van Cor Bakker. “Ik 
ken Humphrey al heel wat jaren als 
die enorme sympathieke zanger 
met de mooiste stem van Neder-
land. Ook de verscheidenheid van 
zijn uitgebreide  repertoire is voor 
mij - die niet graag in hokjes denkt 
- een heerlijke uitdaging om hem 
daarin te begeleiden. Tijdens deze 
middag zijn er dan ook veel en 

‘Zondag bij Bob’ met Cor Bakker 
en Humphrey Campbell

Pianist Cor Bakker en zanger Humphrey Campbell. Foto: Stef Nagel

mooie verschillende muziekgenres 
te horen, onder andere van de 
Beatles, Jobim, Nat King Cole 
Marvin Gay.”  

Sfeer en napret
Zondag bij Bob, prachtig om te 
horen hoe er gereageerd wordt op 
deze zondagen. De sfeer wordt 
geroemd evenals de aandacht. “Je 
doet er echt toe. Ik verheug mij altijd 
op deze zondagen. Makkelijk bereik-
baar, een prettige tijd, eerst lekker 
luisteren daarna nog even napraten 
bij een drankje beneden. Je komt 
altijd weer leuke mensen tegen. Ik 
zou dat echt niet willen missen. En 
dan is er nog de napret met de 
mooie rozen. Die staan wel een paar 
dagen”, aldus een enthousiaste 
bezoeker, die op bijval kan rekenen.

Nog enkele kaarten
De zaal gaat om 14.45 uur open, de 
voorstelling begint om 15.30 uur. Bas 
en Katelijne zorgen voor licht en 
geluid, het team van Bob voor de 
aankleding en ontvangst. Gastheer 
Bob is het vrolijke middelpunt. Voor 
de liefhebbers van Humphrey  en Cor 
zijn nog enkele kaarten te verkrijg-
baar. Ook kaarten voor volgende 
voorstellingen zijn verkrijgbaar bij 
Wijnhandel Wittebol in de 
Ophelialaan.

leven ingeblazen. The Unoriginals 
bestaat uit Dilana Smith (zang, gitaar, 
mondharp), Dirk Vermeij (gitaar en 
zang), Franklin Heilijgers (bas) en 
Arthur Bont (drums en percussie). 
Het is zaterdag showtime vanaf 
16.00 uur. Entree 15 euro.
En zondag 23 oktober komt Little 
Hat (winnaar Dutch Blues Challenge) 
een optreden geven in The Shack. 
Little Hat is een fantastische band 
die bestaat uit drie generaties muzi-
kanten; zanger en mondharmonica-
speler Machiel Meijers, drummer 
Paolo de Stigter en gitarist Willem 
van Dullemen. Eindelijk weer een 
Nederlandse band die een zaal kan 
laten ontplo�en. Aanvang zondag 
om 16.00 uur. Entree 15 euro. Reser-
veren voor concerten is niet verplicht 
maar wel mogelijk: Stuur dan even 
een mail naar info@the-shack.info.
Alle verdere informatie en het volle-
dige programma is te vinden op: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.  

Aalsmeer - Muziekvereniging Aals-
meers Harmonie presenteert: Kinder-
concert in de soep. Een muzikale 
middag met een schoon en groen 
verhaal! Het thema van het kindercon-
cert sluit aan bij de Kinderboekenweek: 
Gi-Ga-Groen. Er wordt een verhaal 
verteld over Super Ju�e en daarbij 

maakt Aalsmeers Harmonie muziek. 
Een leuk concert voor kinderen vanaf 5 
jaar. Meester Lars Veenhof (Triade) 
vertelt het verhaal: Voor de tweede 
keer stikt er een dier in een stuk plastic 
dat in de zee drijft. Juf Josje en de 
kinderen besluiten daar iets tegen te 
doen, maar meester Snor vindt dat 

Kinderconcert in de soep door 
Aalsmeers Harmonie

helemaal geen goed plan. Benieuwd 
hoe dit verhaal a�oopt? Kom dan 
zaterdag 29 oktober om 15.30 uur naar 
de The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. Dan vertelt Lars het hele verhaal 
en ondertussen luister je naar mooie 
muziek. Klinkt dit als muziek in je oren? 
Koop dan snel kaartjes op: aalsmeers-
harmonie.nl/ticketshop of op de dag 
zelf aan de deur. Kaartjes kosten 5 euro 
per persoon en het concert duurt een 
uurtje. 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Nieuw:
gitaarversterkers

van 10 tot 60 W

Nieuw:
e� ectpedaaltjes

van ‘NUX’
>

>
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Haarlemmermeer - Het Zondagmid-
dagpodium presenteert op 23 
oktober om 14.00 uur het mannen-
koor Con Amore in het Dorpshuis 
van Zwanenburg aan de Dennenlaan 
133a. Aalsmeers mannenkoor ‘Con 
Amore’ doet wat de naam belooft, er 
wordt gezongen ‘met liefde’. Al sinds 
januari 1958 brengt het koor een 
zeer divers repertoire ten gehore. 
Zingen is lust en leven van de 
mannen en dat wordt bij ieder 
concert bewezen. Dirigent Theo van 
der Hoorn speelt hierbij een grote 
rol. Ook tijdens de wekelijkse repeti-
ties weet hij altijd het beste uit het 
koor te halen. Deze middag zullen 

ook de mezzosopraan Elena Bazhe-
nova en bariton Ronald Willemsen, 
die beiden als zeer gekwali�ceerd 
worden aangeprezen, hun stem laten 
horen. Oksana Polman verzorgt de 
pianobegeleiding. Kaarten à 5 euro, 
inclusief een kopje ko�e of thee zijn, 
zolang de voorraad strekt, vanaf een 
half uur voor aanvang verkrijgbaar 
aan de zaal. Reserveren van 
toegangskaarten en vervoer met 
RegioRijder is mogelijk op vrijdag 
van 9.30 tot 11.30 uur bij Meer-
Waarde via telefoonnummer 
023–5698873 of stuur een e-mail 
vóór vrijdag 9.00 uur naar zondag-
middagpodium@meerwaarde.nl.

Concert Aalsmeers mannenkoor 
Con Amore in Zwanenburg

Aalsmeer - Wees van harte welkom 
op zondag 23 oktober bij de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer (DGA) 
en geniet van het toneelstuk 
‘Ontmoeting met gevolgen’. De 
vrouw van Menno Simons heet Geer-
truydt Jansdochter Hoyer. Zij is tot 
dusver (helaas) op de achtergrond 
gebleven. Het is tijd om dat - na al 
die eeuwen - te veranderen. Haar 
verre achterkleindochter Geerte de 
Vries - getrouwd met Symen de Boer 
- heeft Geertruydt aangespoord om 
haar kant van de geschiedenis te 
vertellen. Immers zij heeft vast wel 
het een en ander te vertellen en 
misschien geeft ze voor deze tijd ook 

nog ideeën om over na te denken. 
Beide vrouwen hebben in hun tijd, 
op grond van een bijzondere 
ontmoeting, voor een andere weg 
gekozen. Een weg met grote 
gevolgen voor hun verdere leven. 
Beseften zij welke stap zij namen, het 
onbekende tegemoet? In dit toneel-
stuk kijken de beide vrouwen terug 
op die keuze, op de gevolgen voor 
de toekomst. De voorstelling is in de 
Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat 
55 en begint om 15.00 uur. Vanaf 
14.30 uur staan ko�e en thee voor 
bezoekers klaar. De entree is 5 euro.
Kijk voor meer informatie op: www.
dgaalsmeer.nl

Toneelstuk ‘Ontmoeting met 
gevolgen’ bij DGA

Kudelstaart - Na twee jaar stilte door 
de pandemie keert The Choir 
Company begin november terug met 
Tom Parkers zeer geliefde ‘The Young 
Messiah’. Dit jaar trekken de project-

koren met solisten en begeleid door 
een geweldige band weer door Neder-
land voor negen concerten. In samen-
werking met de Protestantse 
Gemeente Samen-op-Weg doet de 
tour op zaterdag 5 november De Spil 
in Kudelstaart aan. Tom Parkers 
moderne bewerking van Händels 
‘Messiah’ oratorium, ‘The Young 
Messiah’ mag gerust bijzonder 
genoemd worden. Een muzikaal 
meeslepende vertelling van Jezus’ 
geboorte, lijden, sterven en opstan-
ding, die de boodschap van het evan-
gelie dichter bij mensen heeft 
gebracht. Sinds 2012 brengt The Choir 
Company dit werk in drukbezochte 
tours. Met behulp van koor, band en 

‘The Young Messiah’ in De Spil

Aalsmeer - Met plezier nodigt KCA 
belangstellenden uit voor de 

opening van een bijzondere tentoon-
stelling: Helden in de Jeugdzorg. 

Zaterdag opening bijzondere 
expositie in Oude Raadhuis

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 22 
oktober is er een live-optreden van 
de band Hollands Diep in N201 aan 
de Zwarteweg. Bekende hits van Doe 
Maar, Het Goede Doel, Toontje Lager 
en onder andere De Dijk worden 
door de zeskoppige band ten gehore 
gebracht, evenals de nieuwste 
Nederlandstalige hits van artiesten 
als Davina Michelle, Tino Martin en 
Kenny B. De Nederpop liveband 

Hollands Diep neemt de bezoekers 
mee op reis langs de allergrootste 
hits uit veertig jaar Nederlandstalige 
popgeschiedenis tot de nieuwste 
nummers van eigen bodem en 
meezingen mag! 
De zaal gaat open vanaf 20.00 uur. 
De entree is gratis, maar donaties om 
een nieuwe DJ-set te kunnen kopen 
(na de diefstal vorige week) zijn uiter-
aard van harte welkom.

Optreden Hollands Diep in N201

solisten worden luisteraars meege-
nomen in het tijdloze verhaal.
Net als voorgaande edities zullen de 
avonden uit twee gedeelten bestaan. 
Er is een deel voor de pauze met 
bekende arrangementen van Tom 
Parkers uit zijn omvangrijke repertoire, 
aangevuld met een paar mooie muzi-
kale uitstapjes: wereldberoemde melo-
dieën en �lmmuziek. Na de pauze 
wordt ‘The Young Messiah’ uitgevoerd. 
De belangstelling voor de concerten is 
groot en aangeraden wordt snel 
kaarten à 22,50 euro per stuk in de 
voorverkoop (exclusief reserverings-
kosten) te kopen via www.eventsfor-
christ.nl. Kaarten voor ‘The Young 
Messiah’ in De Spil kunnen besteld 
worden via jan.vrieze@sow-kudel-
staart.nl tegen een prijs van 20 euro. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Jennifer Bergkamp en Erik de Rijk, 
bekend van de succesvolle expositie 
‘Helden in de Zorg’, zetten zich deze 
keer in voor de Jeugdzorg. Jennifer 
schetste met haar prachtige pastelte-
keningen en haar liefdevolle 
verhalen een beeld van wat de passie 
van medewerkers in de jeugdzorg 
voor vele kinderen betekent. Erik 
zette met zijn indrukwekkende foto’s 
diezelfde professionals in het volle 
licht. Een positief eerbetoon aan een 
te negatief neergezette sector. De 
opening wordt verricht door 
wethouder Jeugdzorg Bart Kabout 
op zaterdag 22 oktober om 15.00 uur 
in het Oude Raadhuis aan de Dorps-
straat 9. De expositie bewonderen 
kan tot en met 27 november iedere 
vrijdag, zaterdag en zondag tussen 
14.00 en 17.00 uur.

Rijsenhout - Toneelvereniging De 
Rijzenspelers speelt op 29 oktober en 4 
en 5 november ‘In voor- en tegen-
spoed’ van Robbert Jan Proos. Na de 
succesvolle jubileumvoorstellingen van 
‘De dag van Bram’ (april 2022), nu een 
tragikomedie. Karlijn en Michel gaan 
trouwen! Er is echter een klein detail 
dat maakt dat in de omgeving de 
wenkbrauwen worden gefronst. Twee 
maanden geleden hebben Karlijn en 
Michel elkaar namelijk via Tinder 
ontmoet en nu al besluiten ze te gaan 
trouwen. In deze vlotte, ontroerende 
en vooral zeer herkenbare voorstelling 
is te zien hoe de voor- en tegenstan-

ders - vrienden, familie en ook de 
ambtenaar van de burgerlijke stand - 
omgaan met hun voornemen. ‘In voor- 
en tegenspoed’ bestaat uit drie eenak-
ters. Een eenakter is een toneelstuk in 
één bedrijf. In het eerste deel een 
bijzonder vrijgezellenfeest, want waar 
is de bruid? In het tweede deel 
ontmoeten de ouders elkaar voor het 
eerst zodat de trouwdag die verrassing 
in elk geval bespaard blijft. En in het 
laatste deel zit het aankomende 
bruidspaar bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand om de trouwdag voor 
te bereiden. De belangrijkste vraag is 
uiteraard: is het wel verstandig om 

Toneel door De Rijzenspelers: 
‘In voor- en tegenspoed’

elkaar zo snel het ja-woord te geven? 
Trouwen, een heerlijk thema voor deze 
tragikomedie! ‘In voor- en tegenspoed’, 
regie door Remco Brandt, wordt opge-
voerd op in dorsphuis de Reede aan de 
Schouwstraat 14. Kaarten zijn verkrijg-
baar via de website: www.rijzenspelers.
nl of telefonisch te bestellen: 
0297-327840. 

Kudelstaart - De creatievelingen van 
Toneelvereniging Kudelstaart brengen 
volgende maand een kakelverse, zelf-
geschreven revue op de planken: ‘Waar 
de wind waait’. Het publiek wordt 
meegenomen naar de sneeuw en 
maakt een ritje in een skilift, gegaran-
deerd dat dit en doldwaze scene ople-
vert. Maar, er kan nog veel meer 
verwacht worden! Tijdens deze afwis-
selende avon worden niet alleen lach-
wekkende sketches op allerlei plekken 
in Europa gespeeld, maar komt zang 
en dans ook ruim aan bod. De liedjes 
op bekende melodieën zullen aanste-
kelijk werken, een Franse chanson zal 
een prachtige tranentrekker zijn, maar 
ook zal de hele zaal van links naar 
rechts bewegen op de bekende tonen 

van de Snollebollekes en mee willen 
doen met de wervelende dansen van 
een groep jongeren. Toneelvereniging 
Kudelstaart wil graag een breed 
publiek in alle leeftijdsgroepen 
aanboren; een complete avond uit 
voor jong en oud. De speeldata zijn 
zaterdag 5 november met een feeste-
lijke première waarbij het publiek extra 
in de watten wordt gelegd en er mooie 
prijzen te winnen zijn. Daarna is het op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 november 
genieten van ‘Waar de wind waait’ in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
kaartverkoop start zaterdag 22 oktober 
en is van 11.00 tot 13.00 uur in het 
Dorpshuis. Vanaf 24 oktober zijn 
kaarten à 12,50 euro ook verkrijgbaar 
bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat en 

Start kaartverkoop voor ‘Waar 
de wind waait’ op 22 oktober

Lia Bon en Tineke van Kleef, trouwe 
spelers bij Toneelvereniging 
Kudelstaart.

bij Slijterij Van Lammeren in Kudel-
staart. In de winkels graag contant 
betalen. Via de geheel vernieuwde 
website kunnen vanaf 22 oktober 
online tickets besteld worden: 
www.toneelverenigingkudelstaart.nl.
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Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober heeft 
popkoor Soundsation na een paar jaar 
weer een bonte avond gehouden. 
Maar eerst hadden de koorleden een 
middag regieworkshop ter voorberei-
ding op het grote concert volgend 
jaar op 13 en 14 oktober 2023 in The 

Beach. De workshop werd gegeven 
door Bianca van Dreumel, uit het 
gezellige Brabant. Hoe sta je op het 
podium, hoe is je uitstraling, houding. 
Inleving en focus en het contact met 
het plubliek? Het was een leerzamer 
middag. De bonte avond hierna had 

Regieworkshop en bonte avond 
popkoor Soundsation

als thema ‘Dutch Party’ en naast de 
koorleden waren ook alle partners 
welkom. Het zaaltje was versierd met 
koeien, molens, tulpen en onder 
andere schapen en iedereen had zich 
verkleed of zich versierd in de kleuren 
van de Hollandse vlag, inclusief de 
oranje wimpel. Iedere stemgroep van 
het koor heeft haar uiterste best 
gedaan om een mooi stuk voor te 
dragen. Er werd gezongen met of 
zonder eigen tekst, er waren verkleed-
partijen en optredens van solisten, 
duo’s en groepjes en tot slot een hila-
risch stuk waar de polonaise mee in 
werd gezet. Na de optredens gingen 
de voetjes van de vloer en werd er 
heerlijk gedanst en gekletst tot de 
late uurtjes. Ook dit is popkoor 
Soundsation! Afgelopen tijd zijn drie 
mannen het koor komen versterken, 
maar er is nog steeds plaats voor 
meer tenoren en bassen. Meld je aan 
en/of kijk voor meer informatie op 
www.soundsationaalsmeer.nl. Voor de 
vrouwen is er een wachtlijst.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaterdag 5 november zal 
het bruisen in de bibliotheek. Voor 
nieuwsgierigen en doeners valt er 
tijdens de Schrijversparade veel leuks 
te halen. Niet letterlijk maar wel 
�guurlijk. Doe samen met Els 
Hartman mee en schrijf jouw eigen 
verhaal of sluit je aan bij Meliza de 
Vries en maak een gedicht. Kom je 
liever luisteren, dan ben je ook aan 
het goede adres wanneer Leni Paul, 
Truus Oudendijk en Mandy van der 
Zwaard vertellen over hun werk voor 
krant, tijdschrift of digitale media. 
Ben je nieuwsgierig hoe andersta-
ligen Nederlands hebben geleerd? 
Zij gaan het je vertellen.

Klim op de zeepkist 
Misschien vind je het leuk om iets 
voor te lezen uit een favoriet boek? 
Neem de uitdaging aan en klim dan 
op de zeepkist. Ben je goed in het 
schrijven van eigen songteksten pak 
je kans en je gitaar en laat je stem en 
de klanken horen. Het geeft je zeker 
eeuwige Aalsmeerse roem. Heb je 
zelf recent een boek geschreven en 
wil je die ervaring delen met 

anderen, doe dan vooral mee aan het 
boekdaten. Dat telt overigens voor 
iedereen die van lezen houdt; daten 
met een leesliefhebber! 

Poppenkast voor kinderen
Gerard Zelen was zo enthousiast dat 
hij speciaal voor de Schrijversparade 
zijn poppen tot boekenwurmen 
heeft omgetoverd. Hoe hem dat 
gelukt is? Kom luisteren naar zijn 
voorstelling!

Mariët Meester 
De vele boeken die Mariët Meester al 
heeft geschreven wijzen allemaal op 
een maatschappelijke belangstelling. 
In het meest recente boek; Kolonie-
kind wordt wel duidelijk waar deze 
betrokkenheid vandaan komt. Haar 
jeugd bracht zij door in het gevange-
nisdorp Veenhuizen. Zij heeft samen 
met haar partner Jaap de Ruig veel 
gereisd. Met de pipowagen en hun 
ezeltje trokken zij door het Spaanse 
landschap. Maakten in Roemenië 
kennis met de Roma zigeuners. Al 
deze ervaringen leverden bijzondere 
boeken, �lms en video’s op. Mariët 
kan niet alleen indringend schrijven, 
maar ook prachtig vertellen en dat 

Schrijversparade: Daten met 
een leesliefhebber 

doet zij tijdens de Schrijversparade 
over haar boek Koloniekind. 

Wim van de Hulst
Een meesterverteller is ook Wim van 
de Hulst. Zijn vader exposeerde ooit 
in het Oude Raadhuis en bij zijn 
komst stond er een lange rij fans om 
de boeken, zoals Peerke en In de 
Soete Suikerbol, uit hun jeugd te 
laten signeren. Zijn grootvader 
schreef de boeken altijd voorzien van 
stichtelijke en bemoedigende 
woorden. Het kwam altijd weer goed 
in zijn boeken. Wim werd een succes-
volle fotograaf, maar over zijn 
bewondering voor zijn voorvaderen 
en de herinneringen aan hen leveren 
een prachtig gesprek op. Van 11.00 
uur tot 17.00 uur is iedereen welkom 
in de bibliotheek in de Marktstraat. 
De toegang is gratis. De Schrijverspa-
rade is een initiatief van het Huiska-
mermuseum en Wilbert Streng. 

Aalsmeer – Esther Sparnaaij 
ontvangt donderdag 20 oktober om 
19.00 uur de Schrijversparade in haar 
programma. Het doel van de initia-
tiefnemers van de Schrijversparade, 
Wilbert Streng en Janna van Zon, is 
meer mensen aan het lezen krijgen. 
Zij komen alles vertellen over deze 
dag met een gevarieerd en vrolijk 
programma. 

Weer ‘That’s Life’
Donderdag 20 oktober is het weer 
tijd voor het kunst- en cultuur 
programma ‘That’s Life’ van 20.00 tot 
22.00 uur. Deze keer besteden 
programmamaker Jenny Piet en 
technicus Dennis Wijnhout aandacht 
aan het evenement Kunst in de 
Kwakel. Fotograaf Erik de Rijk komt 
vanaf 21.00 uur naar de studio en 
neemt een aantal foto’s mee. Maar hij 

vertelt ook over projecten waar hij 
mee bezig is, 

8 jaar ‘Aalsmeer by Night’ 
Donderdagavond 20 oktober is er 
vanaf 22.00 uur weer een uitzending 
van ‘Aalsmeer by Night’. Een bijzon-
dere uitzending, want presentator 
Meindert van der Zwaard maakt al 
ruim 8 jaar het programma nadat hij 
het in 2014 overnam van Rinus en 
Sandra. Je hoort donderdag de 
leukste en opmerkelijkste muziek uit 
het tijdperk 1980 tot 1989.

Muzikale kweker 
Zus en broer Mylène en Elbert 
ontvingen afgelopen maandag 
moeder, muziekliefhebster en 
zangeres Mieke van Trigt. Zij brengt 
als 361e gast André Alderden naar de 
radiostudio maandag 24 oktober. Hij 

Aandacht voor lezen, kunst en 
cultuur op Radio Aalsmeer

is kweker en muzikant en Mieke 
heeft met hem in een band gezeten. 
“Ik denk dat hij mooie verhalen heeft 
over vroeger, maar ben benieuwd 
wat zijn eerste bandje was.” Het 
antwoord op deze vraag en meer 
hoor je komende maandag om 19.00 
uur tijdens ‘Door de Mangel’.

Aalsmeer Top 100 
Na zes weken stemmen op je favo-
riete muziek, sloten vrijdag 14 
oktober de stembussen voor de 
Radio Aalsmeer Top 100 tijdens een 
live-uitzending. The Beatles en 
Queen blijven ho�everanciers van de 
lijst. Wat opvalt is dat het aantal 
lokale artiesten in de lijst is gestegen. 
Zondag 30 oktober is de complete 
lijst te beluisteren tussen 12.00 en 
22.00 uur, gedraaid door verschil-
lende DJ’s. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 
5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via www.radioaalsmeer.nl. 

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Net zoals de afgelopen jaren, hebben we ook deze herfstva-
kantieweek ons bivak opgeslagen in de buurt van Roermond. Even 
genieten van de Limburgse natuur. Die is, wat mij betreft, in deze tijd van 
het jaar op zijn mooist. De bomen zijn gehuld in herfsttinten en hun 
bladeren kennen alle kleurschakeringen, van lichtbeige tot dieprood of 
oranje. Het bos ligt vol met tamme kastanjes (moet toch even opzoeken 
of ik daar iets mee kan) en langs de paden zien we een explosie van 
paddenstoelen. Mijn absolute favoriet is de vliegenzwam. Mede dankzij 
de hete zomer en de veelvuldige regenval van de afgelopen weken, 
schieten ze letterlijk als paddenstoelen uit de grond. We komen er tien-
tallen tegen en met hun rode hoed met witte stippen komen ze zo uit het 
sprookje van kabouter Piggelmee gerold. We blijven een week op 
dezelfde locatie en dat betekent anders kamperen dan in de zomer-
maanden. Uitgebreider. Luxer. Relaxter. Het kampvuur wordt geïnstal-
leerd, de luifel uitgedraaid en ik hang zelfs, heel kneuterig, lampjes langs 
de rand. De andere kampeerders op deze ‘camping bij de boer’ komen 
met dezelfde intentie: beetje niks doen, beetje wandelen of gewoon wat 
zen worden na een oververhitte zomer. We delen het terrein met leuke 
mensen: hondenbezitters, Pieterpad lopers en een man met een mega 
kat, Lucky, formaat Lynx, met wie hij aan een lijntje over het veldje 
wandelt. Pien kijkt er met argusogen naar maar blijft angstvallig liggen. 
Zoals het hoort. Iedere ochtend lopen we rond half negen samen het bos 
in voor een ‘wandeling met hond’. Op dat tijdstip is er nog volledige rust 
op het veld, de meeste mensen liggen nog op één oor. Behalve de vrouw 
van de kattenman, die staat ondersteboven in het veld, handen en voeten 
stevig in het gras geplant. Ik zie manlief zijn wenkbrauwen optrekken en 
mij vragend aankijken. “Dat is ook een hond”, leg ik uit. “Maar dan de yoga 
variant. Deze positie heet ‘downward facing dog’. Heel gezond om de 
ochtend mee te beginnen. Zou jij ook moeten doen. Goed voor je rug en 
e�ectiever dan paracetamol en de rode lamp waar je nu mee bezig bent.” 
Ik tref alleen maar een blik vol verbazing, met daarin het vaste voor-
nemen het bij die rode lamp te houden. Maar ik vind het wel wat hebben 
zo met je blote voeten in het natte gras. Ik heb haar al een paar keer haar 
slippers uit zien trekken om blootvoets richting caravan te dartelen. De 
volgende ochtend probeer ik het ook, noodgedwongen. Ik marcheer 
altijd als een soort Ma Flodder in soepjurk en met blote benen in mijn 
rubberlaarzen richting sanitair gebouw. Mijn toilettas is geïnstalleerd, 
mijn laarzen staan voor de deur als ik ontdek dat mijn handdoek nog in 
de camper ligt. Dat wordt een sprintje blootsvoets door het natte gras. 
Heerlijk ervaring, ik zou het vaker moeten doen. Een soort alternatief voor 
zwemmen in de Poel. We bo�en geweldig met het weer. Af en toe een 
bui, maar de temperatuur schommelt steeds rond de 20 graden en dat is 
toch wel erg prettig rond deze tijd. We bakken ’s morgens een eitje, eten 
(als enige) steevast buiten en zitten tot laat bij het kampvuur. Ik kom 
straks helemaal mindful thuis. 
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com

Limburg

Aalsmeerderbrug - Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 
houdt op zaterdag 22 oktober een 
verkoopbeurs in het museum en bij 
goed weer buiten het fortgebouw. Te 
koop zijn vliegtuig- en automodellen 
uit kunststof en metaal, nieuwe en 
tweedehands boeken over de 
Tweede Wereldoorlog, de luchtvaart 
en de krijgsmacht. Tevens zijn 
romans over deze onderwerpen te 
koop. Daarnaast worden militaria 
verkocht. Dat zijn voornamelijk arti-
kelen die buiten de collectiedoelen 
van het museum vallen, dus niet uit 

de periode 1940 tot 1945. Verder 
zullen militaire radio’s worden 
verkocht. Breng naast het snu�elen 
op de beurs ook eens een uitgebreid 
bezoek aan het Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460. Het museum is op zaterdag en 
iedere tweede zondag van de maand 
geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk 
voor meer informatie over het 
museum, over het werk van Crash en 
toegangsprijzen op de website www.
crash40-45.nl of raadpleeg Instagram 
of Facebook.

Verkoopbeurs bij Crash Museum
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Gaat ons land opnieuw 
in lockdown?

Een nieuwe golf van coronabesmettingen raast over het land. Sinds eind september zijn de 
cijfers van zowel het aantal positief geteste mensen als het aantal ziekenhuisopnames fors 
gestegen. Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe lockdown? Niemand hoopt het, maar 
niemand kan met zekerheid zeggen dat het niet zo zal zijn. Uit de cijfers blijkt dat met name 
bij de Nederlanders van boven de tachtig jaar het aantal ziekenhuisopnamen flink steeg. Hier-
bij moet worden opgemerkt dat niet duidelijk is in hoeverre bij deze mensen al sprake was van 
onderliggend lijden.

Nieuwe vaccins
De overheid voert sinds een aantal weken 
campagne om de herhaalprik tegen het 
coronavaccin te promoten. Met zo’n vacci-
natie ben je beter beschermd tegen het 
virus. Daarbij maakt men gebruik van 
nieuwe vaccins, die tegen meer varian-
ten van het virus e�ectief zijn. Voor ieder-
een die de griepprik al kreeg en voor ieder-
een in een risicogroep zijn de vaccins als 
eerste beschikbaar gekomen. Vervolgens 
kan iedereen vanaf twaalf jaar het vaccin 
toegediend krijgen.

Gevaar
Sinds duidelijk werd dat je van de omik-
ronvariant van het coronavirus doorgaans 
minder ziek wordt, lijkt de angst voor het 
virus onder de bevolking flink te zijn afge-
nomen. Veel basisregels, zoals het niet 
schudden van handen, worden niet meer 
opgevolgd. Toch schuilt er een gevaar in 
deze situatie. Minister Kuipers (volksge-
zondheid) wees erop dat het virus sneller 
kan muteren als meer mensen het versprei-
den. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zich 
een variant ontwikkeld die juist meer ziek-
makend is.

Onjuist beeld
Ook bestaat bij veel mensen een onjuist beeld 
over de ernst van de situatie. De algemeen 
heersende indruk is dat in de afgelopen zomer 
nauwelijks sprake was van ziekenhuisopna-
mes. Dat komt waarschijnlijk voordat doordat in 
de media geen berichten over overvolle zieken-
huizen meer verschenen. De capaciteit van de 
ziekenhuizen was voldoende om de situatie de 
baas te kunnen blijven, maar volgens GGD-arts 
Ashis Brahma waren er in juli en augustus van dit 
jaar tot wel vijf keer zoveel mensen opgenomen 
in ziekenhuizen dan in dezelfde periode in 2020 
en 2021.

Longcovid
Een ander punt van zorg is dat een deel van de 
coronapatiënten te maken krijgt met een langdu-
rig ziektebeeld. Wie geluk heeft, merkt nauwelijks 
iets van een coronabesmetting en kan er na een 
klein weekje quarantaine weer op uit. Maar er zijn 
ook mensen die te maken krijgen met longco-
vid en maanden of zelfs jaren klachten hebben. 
Beschadigde longen, hersenproblemen, ernstige 
vermoeidheid of het verlies van geur en smaak 
zorgen ervoor dat voor deze mensen het leven 
ingrijpend verandert. Door de basisregels goed na 
te leven, kan veel leed voorkomen worden.

Wandelen en Nordic Walking in het Amsterdamse Bos met 
een gediplomeerde instructeur. Je werkt aan je conditie, je 

ziet planten en dieren en je bent gezellig samen in de natuur. 

Alle informatie vind je op www.straysport.nl

Gespecialiseerd in
Huidverzorging 

Huidverbetering

Jeugdbehandeling

Bindweefselmassage 

Buccalmassage

Microdermabrasie 

Huidanalyse en advies 

Zijdstraat 26b  •  1431 ED Aalsmeer  •  06-30416015 •   www.bonnysbeauty.nl



Buikgriep: wat is het 
en wat doe je ertegen?

Personal Fitness Nederland 
Aalsmeer

Juist in deze tijd van het jaar duikt het norovirus weer overal op. Dit is een zeer besmette-
lijk virus dat we in de volksmond buikgriep noemen. Bijna achthonderdduizend mensen in ons 
land krijgen jaarlijks met dit virus te maken. Met name in de periode tussen de zomervakan-
tie en de kerstvakantie ontstaan de meeste besmettingen. We zijn namelijk sowieso al wat 
meer vatbaar voor virussen in dit jaargetijde, omdat onze weerstand vaak iets lager is dan in 
het voorjaar. Je kunt van het norovirus behoorlijk ziek zijn, maar de verschijnselen gaan ook 
vanzelf weer over.

Sinds februari 2022 is onze studio geopend aan de Zijdstraat 9 in Aalsmeer. De formule telt 
inmiddels meer dan 90 studio’s in Nederland.  Het is een persoonlijke studio, waar iedereen in 
alle privacy kan trainen. De personal trainers, lifestylecoaches en voedingsdeskundigen van 
Personal Fitness Nederland gaan samen de uitdaging aan om iedereen in Aalsmeer en omge-
ving fit, gezond en gelukkig te maken. 

Kun je buikgriep voorkomen?
Helemaal uitsluiten kun je het niet, omdat 
je het virus van andere mensen krijgt. Dat 
hoe	 niet eens direct van mens op mens 
te zijn. Wanneer iemand met het virus 
is besmet, bevindt het virus zich onder 
meer in het braaksel en in de ontlasting 
van diegene. Het kan daardoor gemakke-
lijk op de handen terecht komen en via de 
handen weer op voorwerpen als een deur-
klink of speelgoed. Wanneer iemand met 
het virus op de handen bijvoorbeeld in de 
keuken staat en een maaltijd bereidt voor 
anderen, kan het virus zich ook via die 
maaltijd verder verspreiden. Natuurlijk kun 
je jezelf zo goed mogelijk wapenen tegen 
het virus door je eigen weerstand op peil 
te houden. Gezonde voeding en voldoende 
beweging dragen hieraan bij.

Wat zijn de verschijnselen?
Een infectie met het norovirus zorgt 
meestal voor he	ig braken en diar-
ree. Veelvoorkomende andere klachten 
zijn krampende buikpijn, misselijkheid, 
koorts en hoofdpijn. Meestal duren deze 
verschijnselen één of twee dagen, bij een 
he	ige variant zou je in principe na drie tot 
vier dagen weer klachtenvrij moeten zijn. 
Meestal heb je tijdens deze dagen nauwe-

lijks eetlust. Kleine kinderen en senio-
ren (70+) hebben vaak wat meer tijd nodig 
om te herstellen. Bovendien kan bij hen de 
diarree he	iger zijn, waardoor ook uitdro-
ging op de loer ligt. Het is zaak om het 
lichaamsvocht goed aan te vullen door 
veel te drinken.

Wat doe je tegen buikgriep?
Simpel gezegd: uitzieken! Er bestaat geen 
medicijn tegen het virus. Goed drinken 
zoals gezegd en indien mogelijk ook blij-
ven eten. Niet iedereen kan eten verdra-
gen in deze dagen, maar als het lukt, doe 
het dan zeker. Het is namelijk belangrijk 
dat je lichaam voldoende zouten en suikers 
blij	 ontvangen. Wanneer je met meerdere 
mensen in hetzelfde huis woont en iemand 
hee	 last van braken en/of diarree, desin-
fecteer dan voortdurend het toilet met een 
sterk reinigingsmiddel. Zo voorkom je dat 
het virus daar aanwezig blij	 en andere 
mensen erdoor besmet raken.

Door de combinatie van een druk leven, 
weinig bewegen en onvoldoende gezonde 
voeding, kampen veel mensen uit de regio 
met fysieke en/of mentale klachten. De 
afgelopen jaren zijn mensen door corona wel 
bewuster geworden over het belang van een 
goede gezondheid en conditie. Bij de keuze 
om hier onder begeleiding iets aan te doen 
spelen beleving, plezier, professionaliteit en 
persoonlijke aandacht een beslissende rol.  

Professionele begeleiding en coaching
In de studio wordt iedereen getraind en 
begeleid door erkende personal trainers, life-
stylecoaches en voedingsdeskundigen. Onze 
specialisatie is functionele training, gedrags-
verandering en persoonlijke begeleiding 

op het gebied van levensstijl. Wij werken 
altijd met de Fit for Life methode die geba-
seerd is op gedragsverandering op de lange 
termijn. Ons doorontwikkelde concept richt 
zich naast beweging en voeding op mental 
coaching.

Gratis intakegesprek, trainingssessie 
en advies op maat
“Wij nodigen graag iedereen uit Aalsmeer 
en omgeving uit voor een vrijblijvend en 
gratis kennismakingsgesprek met gezond-
heidscheck en trainingssessie op maat. Je 
ontvangt dan direct advies over hoe je jouw 
persoonlijke doelen 100% gaat behalen. 
Aanmelden kan via de website: 
www.pfn.nu/aalsmeer

Get fi t for life!
G� n resultaat = geld terug

uit 1606 reviews
“GEWELDIG”9,

Persoonlijk | Gezondheid | Geluk | Garantie
Waar levens veranderen Nederland
PersonalFitness 3

Scan de QR code of kijk op www.pfn.nu/aalsmeer

Gratis healthcheck  Gratis receptenboek
Gratis trainingssessie op maat

GRATIS
PROEF-
WEEK!

Zijdstraat 9, 1431 EA Aalsmeer   06-23442994
 aalsmeer@personalfi tnessnederland.nl 

Zet bij ons de eerste stap naar een fi tter, gezonder en gelukkiger leven! 
Volg bij ons het Fit for Life programma en wij doen je namens ons hele 
team de onderstaande beloftes! 

Afvallen
Fysieke en/of mentale klachten verhelpen
Fit, vitaal en energiek worden
Persoonlijke aandacht en begeleiding
100% resultaatgarantie

Nederland

bio face lifting
scm bindweefselmassage
anti-tox
huidverbeterende massage
meso beauty therapie
cupping
diverse relaxbehandelingen
huidadvies
online trainingen

Wil je even weg uit de drukte van alledag,
even tijd voor jezelf?

Wil je een fijner, gladder en steviger huidbeeld?
Dan ben je bij het juiste adres!

Je kan bij mij terecht voor:

Proefbehandeling
bio face lifting van €79,- nu voor €49,-

Stommeerkade 2a |1431 EJ Aalsmeer |
tel: 06-40459532 | www.lennyhuidverbetering.nl

voor meer
info
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Inge Saraswati 
over haar werk als Magnetiseur
Al jarenlang mag ik mensen helen 
met psychische en lichamelijke 
klachten zoals:

• Burnout
• Paniekklachten
• Nek schouderklachten
• Rugklachten
• Lichamelijke pijnen
• Angst
• Stress klachten
• slaapproblemen

Ook jij bent van harte welkom in 
mijn nieuwe centrum waarin ik je 
een magnetiseerbehandeling geef, 
daarnaast coach ik je in de problematiek 
die er aan ten grondslag kan liggen.

De kosten zijn 50 euro per consult van een half uur. 

E-mail: info@ingesaraswati.com
Hornweg 177A  |  Aalsmeer  |  Telefoon 0297-328798

   

   · Fitness voor 55+ 

   · Onder begeleiding fysiotherapeut

   · Oefenprogramma op maat

   · Oefeningen in groepsvorm

   · Val preventie

   · Ongedwongen, gezellige sfeer

Komt u ook langs voor een gratis proefles? 

Op maandag en donderdag bent u van harte welkom tussen 

15.30 en 16.30 uur, na proefles 35 euro per maand

Locatie: Zwarteweg 98, Aalsmeer

Voor informatie kunt u contact opnemen met: 

M. de Groot Fysio 06-22284097
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Valpreventie en 
vitaliteitstraining

Wil je goed voor je lichaam zorgen dan is een juiste leefstijl van belang. Naast gezonde 
voeding is het noodzakelijk dat je voldoende blij� bewegen.

Naast dat ouder worden heel leuk is– denk 
aan meer vrije tijd, kleinkinderen, tijd voor 
hobby’s- gaat het helaas ook gepaard met 
een afname van spierkracht, snelheid en 
lenigheid. Er is wat meer kans op botontkal-
king en we worden wat trager in onze bewe-
ging. Minimaal twee en een half uur matig 
intensief bewegen per week helpt al om 
gezond te blijven. Handig is dan om dit over 
een paar dagen te verspreiden en om wat af 
te wisselen in activiteiten. Bijvoorbeeld door 
te zwemmen, wandelen of fietsen. Als u in 
die twee en half uur per week ook spier- en 
botversterkende oefeningen doet, gecom-
bineerd met balansoefeningen bent u hele-
maal goed bezig. Bij de valpreventie en vita-
liteitstraining die aangeboden wordt door 
M. de Groot Fysio komen al deze aspec-
ten van training aan bod, zodat u vitaal blij�. 
De huidige deelnemers geven aan dat zij 
zich sterker voelen door de training, minder 
moeite hebben met het uitvoeren van dage-
lijkse activiteiten doordat zij fitter zijn, maar 
vooral veel plezier beleven aan het spor-
ten. Het sporten in deze groep zorgt voor een 

ongedwongen en gezellige sfeer en er is altijd 
professionele begeleiding aanwezig.

Komt u ook?
Wij nodigen u uit voor een gratis proefles.
U bent van harte welkom op maandag en 
donderdag van 15.30-16.30 uur bij Ons 
Tweede Thuis op de Zwarteweg 98. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen 
met Marcella de Groot tel; 06-22284097

Jongeren vaker bijziend door 
toegenomen schermtijd

Myopie (bijziendheid) onder jongeren komt tegenwoordig veel vaker voor dan onder de 
vorige generatie. Artsen wijten dit aan de toegenomen schermtijd. We kijken dagelijks steeds 
meer op de beeldschermen van onze telefoons, televisies en computers. Door vaak dichtbij 
te kijken, groeit onze oogbol iets, waardoor de lichtstralen van buitenaf al vóór het netvlies 
samenvallen. Dat levert een wazig beeld op. Bij normale ogen vallen deze lichtstralen precies 
samen op het netvlies, achter in het oog. Hierdoor ontstaat een helder beeld.

De cijfers zijn schrikbarend te noemen. 
In slechts zes jaar tijd (2015-2021) komt 
bijziendheid bij kinderen en jongeren in 
België bijvoorbeeld maar liefst een kwart 
vaker voor. De exacte stijgingspercenta-
ges zijn 22,7 procent bij de totale groep tot 
18 jaar oud en zelfs 27,3 procent bij groep 
van 8 tot 18 jaar. Opvallend is verder dat 
deze significante stijging uitsluitend waar-
neembaar is bij myopie en niet bij hyper-
metropie (verziendheid) en astigmatisme 
(onscherp zicht zowel ver als dichtbij).

Vaker buitenspelen
Het advies van deskundigen luidt om 
kinderen vaker te laten buitenspelen. 

Het mes snijdt hier aan twee kanten: op 
de eerste plaats is buitenspelen gezond 
en goed voor de ontwikkeling van het 
kind. Tegelijk verkleint het ook de totale 
schermtijd, aangenomen dat er buiten 
niet voortdurend op de mobiele tele-
foon wordt gekeken. Oogarts prof. Caroline 
Klaver, verbonden aan het Erasmus MC in 
Rotterdam, wijst erop dat bijziendheid op 
jonge lee�ijd grote gevolgen kan hebben 
voor later. Hoe jonger kinderen zijn als ze 
bijziend worden, hoe erger de oogafwijking 
op latere lee�ijd zal zijn. Ze lopen daar-
mee niet alleen de kans op slechtziend te 
worden, maar kunnen ook volledig blind 
worden.



Vrouwen die veel sporten, maken zich tijdens een zwangerschap vaak zorgen over de 
eventuele nadelige gevolgen voor het ongeboren kind. Die zorg is echter niet terecht. 
Sterker nog, het is juist heel goed om juist in die levensfase voldoende te blijven bewe-
gen. Zowel de moeder als het kind profiteren daar uiteindelijk van. Dus kom van die bank 
af en zet je lichaam in beweging!

Dat bewegen goed is voor lichaam en geest, 
behoe� geen nader betoog. Maar hoe zit 
dat precies als je zwanger bent? Moet je het 
dan niet juist wat rustiger aan gaan doen? 
Het antwoord is kort: nee, dat hoe� niet. Als 
je niet voldoende beweegt, gaat je conditie 
achteruit en juist tijdens en na de zwanger-
schap heb je een goede conditie nodig. Elke 
dag voldoende bewegen is dus het devies. 
Je kunt dat bijvoorbeeld doen door elke 

dag van de week een uur te gaan wande-
len. Daarnaast is het van belang om zeker 
drie keer in de week vij�ig minuten per keer 
te gaan sporten. Denk hierbij niet alleen aan 
cardiofitness, maar ook aan krachttraining. 
Hiermee kweek je spiermassa en die komt 
goed van pas als de baby geboren is.

Aandachtspunten
Doe je oefeningen waarbij je geruime tijd 

op je rug moet liggen? Pas deze oefenin-
gen dan aan of laat ze achterwege. Vooral 
wanneer je gevoelens van misselijkheid 
ervaart tijdens het uitvoeren van derge-
lijke oefeningen, weet je dat je die beter 
kunt skippen. Sowieso geldt in het alge-
meen dat je altijd goed moet luisteren naar 
je lichaam. Je merkt vanzelf wat je wel en 
niet aankunt. Forceer niets, maar blijf ook 
zeker niet stilzitten. In geval van bloe-
dingen, schildklieraandoeningen, vroeg-
tijdige bevallingen of andere complica-
ties wordt sporten afgeraden. Sporten die 
niet geschikt zijn om tijdens een zwan-
gerschap te beoefenen, zijn contactspor-
ten en balsporten. Ook extremere sporten 

als bergbeklimmen, duiksport en skiën zijn 
niet aan te bevelen.

Bekkenbodem
 Juist voor zwangere vrouwen is het trai-
nen van de bekkenbodemspieren aan 
te bevelen. Gynaecoloog Arnold Kegel 
bedacht hiervoor een reeks oefeningen, 
die sindsdien bekend staan als de Kegeloe-
feningen. Je kunt deze oefeningen dage-
lijks uitvoeren (ook na de geboorte!) en 
ze helpen je om de bekkenbodemspie-
ren op kracht te houden. Hiermee voor-
kom je ongewenst urineverlies. Het feit 
dat deze oefeningen er ook nog eens voor 
zorgen dat je een orgasme intenser kunt 
beleven, is natuurlijk mooi meegeno-
men. Belangrijks is wel dat je precies weet 
welke spier je moet trainen. Dat ontdek je 
het gemakkelijkste door tijdens het plas-
sen de urinestraal bewust enkele seconden 
te onderbreken. Het is de spier die je daar-
voor gebruikt, die je met behulp van de 
Kegeloefeningen kunt trainen. Op internet 
zijn uitgebreide beschrijvingen van deze 
oefeningen terug te vinden.

Zwangerschapsgymnastie
 Vind je het leuk om samen met andere 
zwangere vrouwen deel te nemen aan een 
reeks oefeningen die specifiek op de zwan-
gerschap gericht zijn? Dan is zwanger-
schapsgymnastiek een uitstekend idee! Hier 
leer je oefeningen die bedoeld zijn om je 
lichaamshouding te verbeteren, weeën op 
te vangen en je bekken te versterken. Daar-
naast leer je er van alles over de bevalling 
en de kraamtijd. Zeker wanneer je voor het 
eerst zwanger bent, is die informatie natuur-
lijk zeer welkom. Over het algemeen begin je 
ongeveer in de vierde maand van je zwan-
gerschap aan deze vorm van gymnastiek. 
Zorg dat je jezelf tijdig aanmeldt, want het 
aantal deelnemers is vaak beperkt.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. brug over een weg; 7. zoete lekkernij; 12. gro-
te toeloop; 13. persoon van adel; 14. bouwland; 15. rivier in
Friesland; 17. fijnkorrelige sneeuw; 19. fijn gekookte vruchten;
21. communicatiemiddel; 22. gemeente in Flevoland; 24. kalk-
afzetting aan het gebit; 27. spoedig; 28. plaats in België; 30.
aanwijzend voornaamwoord; 31. kippenhok; 32. tijdsperiode;
33. paling; 35. type auto; 37. bekeuring; 38. draagbare com-
puter; 41. namaak (vals); 42. zich ritmisch bewegen; 44. hevi-
ge korte wervelwind; 46. Europeaan; 47. bouwsteentjes voor
kinderen; 48. bedevaartplaats in Frankrijk; 49. insect; 50. kop-
pelriem; 52. aanwijzend voornaamwoord; 54. (goede) raad;
56. Koreaans automerk; 58. ethiek (zedenleer); 61. vertra-
gingstoestel; 62. dagaanduiding; 64. deel van hals; 65. eet-
lust; 67. uitgestorven reuzenvogel; 68. voorzetsel; 70. blada-
der; 72. alsmede; 73. auto met te openen dak; 76.
meisjesnaam; 77. burgerlijke stand; 78. modder of slik; 79.
Noorse jongensnaam; 81. muzieknoot; 82. Leidse onderwijs-
instellingen (afk.); 83. verdieping; 84. voormalig schooltype
(afk.); 86. badschoen; 87. epiloog (narede).

Verticaal 1. deel van vliegtuig; 2. paardenslee; 3. slaperig; 4.
afdeling (eenheid); 5. tak van sport; 6. ouderloos kind; 7. laag-
hartig (unfair); 8. ledemaat; 9. meisjesnaam; 10. kosten koper
(afk.); 11. zeer bekwaam; 16. roem; 18. wiel; 20. onnozel per-
soon; 21. open plek in een bos; 23. mooi en aantrekkelijk; 25.
Europeaan; 26. ladder; 27. beweging op muziek; 29. geloof
(rooms); 32. circusact; 34. paleis in Apeldoorn; 36. plaats in
Amerika; 37. groot dansfeest; 39. roofvogel; 40. verzekerings-
akte; 42. zuurdeeg; 43. dopheide; 45. noodsein; 46. slaap-
plaats; 52. rivier in Utrecht; 53. hemellichaam; 54. openbaar
vervoermiddel; 55. gierigaard; 56. bewaarkorf voor vis; 57.
voertuig; 59. putemmer; 60. iemand zonder moed; 62. visge-
rei; 63. grote sappige vrucht; 66. vurig strijdpaard; 67. voor-
malig Chinees leider; 69. opstootje; 71. smalle ondiepte in
zee; 73. promotiefilmpje; 74. land in Azië; 75. bindmiddel; 78.
zeepwater; 80. functioneel leeftijdsontslag (afk.); 82. Chinese
munt; 85. onderofficier (afk.).

19 57 39 29 1 59 87 13 43 70 63 22 7

83 14 41 55 49 74 64 36 11 31

Het belang van beweging tijdens en na de zwangerschap
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Maartje Sparnaaij is een geboren en getogen Kudelstaartse 
en zeer verknocht aan dit dorp. Ze is getrouwd met Tamara en samen 
hebben ze een zoontje: Guus, net een jaar oud. Maartje is een muzikaal 
talent en werkt als muziekdocent op de Antoniusschool. 
“Ik ben al op de Antoniusschool begonnen toen ik nog in de eerste klas 
van het conservatorium zat. Irma Zethof stopte als docent en begon haar 
eigen muziekschool. Voor mij was het een stageperiode en Peter Roden-
burg vroeg daarna gelijk of ik wilde blijven. Het tweede jaar op het 
conservatorium is nogal druk, dus dat heb ik toen niet gedaan, maar in 
het derde jaar ben ik weer teruggekomen. Inmiddels geef ik al bijna 12 
jaar muziekles aan groep 1 tot en met 8.”

Was het, net als bij Marit, van het begin af aan je ambitie 
om muziekdocent te worden?
“Ik wilde sowieso juf worden op de basisschool. Dat is er met de paplepel 
ingegoten. Mijn moeder is ook leerkracht, staat nog steeds voor de klas 
en is een collega van me. Ik zat drie avonden in de week op de muziek-
school en toen ik de opleiding docent muziek tegenkwam dacht ik: dat 
ga ik proberen, want de combinatie is natuurlijk geweldig; lukt dat niet 
dan ga ik naar de pabo. Maar ik werd aangenomen op het conservato-
rium en nu heb ik het leukste vak wat je maar bedenken kan. Muzikant 
worden en optreden is niet mijn ambitie, ik speel ook niet in een band. Ik 
ben gewoon niet het type dat graag in de belangstelling staat. Zelf maak 
ik wel muziek, maar dan alleen of met Guus. Ik speel gitaar en hij doet 
mee op zijn eigen gitaartje. Of we gaan samen achter de piano en dan 
drukt hij ook de toetsen in.  Guus is gek op muziek, dat heeft hij wel 
meegekregen.”

Hoe geef je muziekles? Zijn er instrumenten beschikbaar? 
“De Antoniusschool heeft een hele collectie Or� instrumenten, van 
samba ballen, tot schudeieren en van ritmestokken tot bellenkransen. 
Voor de bovenbouw zijn er ukeleles, de groepen 7 en 8 leren daarop 
spelen. Het is een instrument met maar vier snaren en daardoor leert het 
makkelijker en bereik je sneller resultaat. Het niveau in leeftijd is natuurlijk 
heel groot, maar dat maakt het ook leuk. De kleintjes leren muziek 
herkennen van hard tot zacht en van snel tot langzaam, de oudere 
kinderen leren een instrument bespelen en noten lezen. Ik ben vandaag 
bijvoorbeeld begonnen met groep 1 en ik ben geëindigd met groep 8. 
Dat is een wereld van verschil, maar maakt het voor mij juist uitdagend.” 

Waarom voor muziek gekozen, kom je uit een muzikale familie?
“Niet echt, mijn vader is wel muzikaal maar niet geschoold, hij houdt van 
zingen en als hij hier is kruipt hij ook achter de piano en speelt een melo-
dietje. Muziek is voor mij altijd een manier geweest om mijn gevoel te 
uiten. Ik word er heel gelukkig van en dat wil ik graag aan kinderen door-
geven. Op school moeten ze al zoveel en als rekenen en taal moeikijk zijn, 
is het heel ontspannend om daarna muziek te maken. Het kan ook nooit 
fout, want ze maken het zelf. Ik geef opdrachten, volgens het thema wat 
op dat moment op school van toepassing is, zoals Sinterklaas, Kerstmis, 
de Kinderboekenweek. Als ze zich aan de opdracht houden, kan ik het 
niet fout rekenen. ‘Niet zo gauw de handdoek in de ring gooien’, zeg ik 
altijd tegen ze. Ze leren dat doorzetten beloont. Daarmee bereiken ze 
echt iets. Ze zijn heel enthousiast als ze een liedje kunnen spelen.”

Een fulltimebaan?
“Ik ben een bezige bij, want het is zelfs meer dan een fulltime job. Ik geef 
vier dagen in de week les op Antoniusschool en ook nog musical-les op 
een school in Uithoorn. Bij de musical van groep acht help ik mee met het 
instuderen van de liedjes. De andere dagen geef ik hier thuis kinderen 
privéles: piano- gitaar- en zangles. Thuis werken is goed te combineren 
met de verzorging van Guus. Ik geef lessen als Guus op bed ligt, maar hij 
vindt het ook leuk om erbij te zijn als de kinderen aan het oefenen zijn. 
De beide oma’s passen een dag op en Guus groeit op met zijn nichtjes 
van 1 en 3. Het gaat prima en ik hoop nog lang zo door te gaan.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Mijn vader, Frans Sparnaaij. Hij heeft altijd gezegd dat hij met 55 jaar zou 
stoppen met werken, inmiddels is hij bijna 65 en nog steeds actief. Wat 
zijn zijn plannen?” 

Maartje Sparnaaij: “Ik word heel 
gelukkig van muziek maken”

Amstelveen - Van je vrije dag een 
interessante dag maken? Stadspro-
motie Amstelveen heeft daar wel 
ideeën voor en verzamelde de meest 
intrigerende natuur- en cultuur-
plekken op Visitamstelveen.nl. Denk 
aan een speciale wandelroute, een 
�lmcursus in de cinema of een prik-
kelende expositie in het museum. 
Het nazomeren is nu echt voorbij, 
maar dat wil niet zeggen dat je 
maandenlang op je luie stoel bent 

aangewezen! Juist nu is het moment 
om af en toe iets speciaals te maken 
van je vrije dag. Amstelveen Originals 
zijn die plekken die Amstelveen 
bijzonder maken. Speciaal voor dit 
najaar werden originals geselecteerd 
die iets te vertellen hebben, waar je 
iets kunt ervaren en kunt ontdekken. 

Kunst, �lm en meer
Tot 8 januari kun je bijvoorbeeld in 
het Cobra Museum genieten van de 

Amstelveen inspireert met 
bijzondere originals

Afrikaanse kunst in het Cobra Museum.

plus foto

nieuwe tentoonstelling Kosmogonie. 
Het museum toont een Afrikaanse 
kunstcollectie met 130 kunstwerken. 
De 37 kunstenaars zijn van verschil-
lende generaties en komen uit het 
Afrikaanse continent en Frankrijk.
In Cinema Amstelveen kun je losse 
edities van hun cursus Europese �lm 
bijwonen met in oktober de focus op 
�lms uit Zweden en Denemarken en 
begin november de Nederlandse 
�lm. En dan zijn er ook nog mooie 
lezingen in de bibliotheek en voor-
stellingen in de Stadsschouwburg 
Amstelveen.

Fietsen en wandelen
Buiten al die culturele uitjes nodigen 
de herfstkleuren in het Amsterdamse 
Bos je ook uit tot �etsen en 
wandelen. Op Visitamstelveen.nl 
ontdek je dat er buiten het bos ook 
routes genoeg zijn. Ontdek nieuwe 
kanten van je eigen omgeving op het 
Vuurlijn- op Polderspoorpad of maak 
kennis met het Oude Dorp en het 
Keizer Karelpark. Genoeg inspiratie 
om iedere dag, zomaar een avond of 
zelfs je weekend interessant te 
maken en combineren mag. Alle 
suggesties, inclusief die voor �jne 
locaties om iets te eten en/of 
drinken, zijn te vinden op 
Visitamstelveen.nl/originals.

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Edwin Leever miste de 
Zaai kick-o� avond in The Beach, 
maar was nog wel op tijd voor de 
inschrijving. “Ik wist van Zaai, las 
eerder de interviews en dacht: hier 
kan ik iets leren waarin ik niet zo 
goed ben en dat is social media en 
marketing.” Leever heeft een techni-
sche opleiding elektronica, hij weet 
alles van printers en kopieerma-
chines. Als service monteur maakte 
hij heel wat mensen, die in zak en as 
zaten omdat de apparaten niet meer 
functioneerden, weer dolgelukkig. 
Hij kwam, loste de problemen op en 
vertrok weer met een voldaan 
gevoel. Van 1990 tot 2000 reisde hij 
voor een Japans bedrijf de hele 
wereld over en gaf trainingen. Hij 
kijkt terug op een mooie en interes-
sante tijd. En toen was daar hét 
moment dat er gekozen moest 
worden voor een omslag. Het bedrijf 
trok zich terug uit Nederland. Het 
was even schrikken, maar al snel 
waren er ook de kansen. “Ik kon de 
inboedel van het bedrijf kopen en 

ben een copyshop in Amstelveen 
begonnen.” Het was wel even een 
omschakeling; van zakelijke dienst-
verlening naar het verkopen aan 
particulieren. Maar het ging hem 
heel goed af, Edwin had op een 
gegeven moment zelfs vier man in 
dienst. De derde uitdaging was de 
verhuizing van Amstelveen naar 
Aalsmeer, de zakelijke klanten 
verhuisden mee en het was het tijd-
perk waar de digitale wereld zijn 
intrede deed. Opnieuw werden de 
bakens verzet, er werd een opleiding 
gevolgd om zich te bekwamen in  
Signing of belettering. Edwin heeft 
een creatieve geest en is super-
handig, dus het is hem op het lijf 
geschreven. “Ik ben een techneut die 
accuraat en precies werkt.”

Duurzaamheid
Nu haakt Edwin in op de tijd van 
duurzaamheid. Op zijn zelfgebouwde 
website restyleuwkeuken.nl is te zien 
hoe een nog goed werkende keuken 
met folie een metamorfose onder-
gaat en een heel nieuw gezicht krijgt. 
Opnieuw kan hij mensen heel blij 

Edwin Leever over Zaai-traject: 
“Ik heb er echt zin in”

maken met zijn kunde en techniek. 
Adviseren, samen overleggen en 
beantwoorden aan de wensen. Dat 
zijn zoon Rick in de voetsporen van 
zijn vader wil treden wordt als 
bijzonder ervaren. “Hij heeft het hele-
maal in zijn vingers. Weet precies 
waar hij mee bezig is.” 

Geweldige groep
Edwin: “Zaai voelt voor mij nu al 
vertrouwd, een geweldige groep van 
gelijkgezinden en ik weet zeker dat ik 
het komende half jaar veel zal leren. 
Ik heb er echt zin in.” Voor meer infor-
matie over Zai kan contact opge-
nomen worden met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) via
 0297-366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl  

Eerste appartementen project 
Zuydveste opgeleverd

Wethouder Willem Kikkert en 
Robert-Jan Wesselius van Tupla 
Vastgoed.

bestemming heeft gekregen.” Op het 
terrein van de voormalige Zuiderkerk 
zijn 52 woningen gerealiseerd en in 
de kerk zelf zijn er drie lofts en een 
mooie ontmoetingsruimte voor de 
bewoners gemaakt. Ook is er een 
ruimte voor Thuiszorg Aalsmeer en 
welzijnsorganisatie Participe. “Uiter-
aard zijn in de kerk diverse oude 
details bewaard gebleven”, vertelt 
Robert-Jan Wesselius van Tupla Vast-
goed. “We hebben de balken en het 
karakteristieke cassetteplafond uit de 
kerk opgeknapt, de ronde ramen 
herstelt en ook het hele dak en de 
klokkentoren gerenoveerd.” De eerste 
bewoners zijn nu aan het klussen en 
de planning is dat er eind november 
een o�ciële opening komt van 
Zuydveste.

Aalsmeer - De eerste woningen in 
het project Zuydveste, de voormalige 
Zuiderkerk in de Hortensialaan, zijn 
opgeleverd. In totaal zijn hier 55 
appartementen voor ouderen gerea-
liseerd. Wethouder Willem Kikkert 
ging langs om de woningen te 
bekijken. Kikkert: “We vinden het 
belangrijk om in Aalsmeer te bouwen 
voor verschillende doelgroepen. 
Zuydveste is hier een mooi voor-
beeld. Dit is een plek waar ouderen 
langer zelfstandig kunnen wonen 
omdat hier ook extra zorg aanwezig 
is. En natuurlijk is het prachtig om te 
zien dat de kerk weer een nieuwe 
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Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15 
oktober was het Flower Art Museum 
het podium van Divali (of Diwali), het 
feest van de duizend lichtjes. Een 
groot aantal bezoekers uit Aalsmeer 
en (verre) omstreken kwam om het 
vrolijke feest gezamenlijk te vieren 
en een inkijkje te krijgen in de 
Indiase tradities. Onder de bezoekers 
waren ook wethouder Willem Kikkert 

en mevrouw Sowmya, First Secretary 
van de Indiase Ambassade. Bijna 250 
bezoekers, jong en oud, genoten van 
de lichtjes en de versieringen, de 
Indiase snacks en lekkernijen en de 
workshops. Ook de kraampjes met 
zelfgemaakte kunst en traditionele 
artikelen werden goed bezocht. De 
kleine Indiase ondernemers waren 
erg blij met en dankbaar voor de 

Divali lichtjesfeest brengt licht 
en vrolijkheid in Aalsmeer

Wethouder Willem Kikkert steekt een kaarsje aan tijdens Divali samen met mevrouw 
K.C. Sowmya, First Secretary van de Indiase Ambassade, en initiatiefneemster Roopa 
Potdar. Foto: Ria Scheewe

Aalsmeer - Alle kinderen krijgen 
vanuit het Rijksvaccinatieprogramma 
gratis vaccinaties aangeboden door 
de GGD. Ruim 95% van alle ouders in 
Nederland laat hun kinderen vacci-
neren. Als iedereen alle vaccinaties 
haalt, is heel Nederland goed 
beschermd tegen twaalf ernstige 
ziektes, zoals mazelen, tetanus en 
verschillende vormen van kanker. 
Voor kinderen tot en met 4 jaar gaat 
dit via het consultatiebureau en is 
het onderdeel van de gezondheids-
onderzoeken. Schoolgaande 
kinderen worden uitgenodigd voor 
grotere vaccinatiecampagnes in het 
voorjaar en najaar. Op woensdag 26 
oktober is er van 11.30 tot 19.00 uur 
een vaccinatiecampagne in Sporthal 
De Waterlelie aan de Dreef voor 
jongeren vanaf 9 jaar, die wonen in 
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en 
Uithoorn. In september heeft het 
RIVM de vaccinatiekaarten verstuurd 
en de brieven van de GGD jeugdge-
zondheidszorg naar de ouders en 
kinderen met de exacte datum en 
tijd waarop de vaccinatieafspraak 
plaatsvindt. Neem voor meer infor-
matie, vragen, bezwaar of afspraak 

verzetten contact op met de JGZ via 
telefoonnummer 020-5555961 of kijk 
op www.ggd.amsterdam.nl/
vaccineren.

Prikangst
De medewerkers van jeugdgezond-
heidszorg hebben veel ervaring in 
het omgaan met prikangst bij 
kinderen. Een positieve benadering 
en a�eiding helpen vaak bij 
prikangst. Belangrijk is dat kinderen 
thuis al voorbereid worden op wat er 
gaat gebeuren en dat er zoveel 
mogelijk rust is rondom het vaccina-
tiemoment. Daarom is er op de vacci-
natiecampagne een aparte ruimte 
ingericht, het speciale prikpunt. 
Jongeren en ouders kunnen zelf 
vragen naar de speciale prikruimte of 
hiernaar verwezen worden.

Coronavaccinatie
De vaccinaties tegen corona zijn 
beschikbaar voor iedereen van 5 jaar 
en ouder. Deze worden op afspraak 
door een andere afdeling van GGD 
Amsterdam gegeven. Voor een 
afspraak kunt u bellen met 
0800-7070.

Vaccinatiecampagne voor jeugd 
in Sporthal De Waterlelie

Aalsmeer - Op ‘Muziek in het 
Museum’ trakteren KCA en het Flower 
Art Museum op vrijdag 21 oktober. 
Voor alle liefhebbers van klassieke 
muziek komt Trio Centella optreden. 
Dit ‘sprankelend trio’ werd opgericht 
in 2012 en bestaat uit Selma Harkink 
(sopraan), Suzanne Arends (�uit) en 

Aimée van Delden (harp). Met grote 
expressiviteit en veel spelplezier 
neemt dit trio de luisteraars graag 
mee op een muzikale reis. De 
bijzonder fraaie stem en grote 
expressie van de sopraan wordt 
kracht bijgezet door de �uit en harp. 
Het trio musiceert op hoog niveau en 

Muzikale reis met Trio Centella 

Kudelstaart - Stichting Foundation 
Mission House in Kudelstaart heeft 
vanaf 2013 �nanciële steun kunnen 
realiseren voor de bouw van een 
ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria 
voor doctor Dare Ogunlusi. Dit 
ziekenhuis biedt zorg aan iedereen 
ongeacht de �nanciële status, zeer 
uniek in dit Afrikaanse land, waar 
meegemaakt is dat een in barens-
nood verkerende vrouw voor een 
ander ziekenhuis in Ado Ekiti prak-
tisch lag te bezwijken in een taxi 
omdat verpleegkundigen weigerden 
de vrouw op te nemen vóór er 
betaald was. Het ziekenhuis is vooral 
belangrijk voor patiënten uit het 
rurale gebied rond Ado Ekiti. Tot nu 
toe was doctor Dare beschikbaar 
voor het ziekenhuis Helping Hands, 
maar daar is verandering ingekomen 
sinds hij begin mei van dit jaar 
aangesteld is als adjunct geneesheer 
directeur van het universiteitszieken-
huis in Ado Ekiti. Om toch voldoende 
zorg in het Helping Hands ziekenhuis 
te waarborgen is in maart van dit jaar 
begonnen met de bouw van een 
dokterswoning op het terrein van het 
Helping Hands ziekenhuis. Muren en 
dak konden door de stichting 

worden ge�nancierd, maar de afwer-
king vergt meer �nanciële steun dan 
Mission House met sponsorgelden 
en het verkoop van kerstkaarten kan 
opbrengen. Er is daarom steun 
gevraagd bij de stichting Ontwikke-
lings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) 
en het PCI van Kudelstaart, maar elke 
steun is uiteraard welkom. Een 
(�nancieel) steentje bijdragen? Kijk 
op www.gambiamission.com of stuur 
een mail naar voorzitter Stef Holling 
via gambiamission@gmail.com

Mission House vraagt steun voor 
bouw doktershuis bij ziekenhuis 

mogelijkheid te vertellen over 
Indiase tradities en de verkoop van 
artikelen. Roopa Potdar, inwoonster 
van Aalsmeer, heeft het initiatief 
genomen voor het organiseren van 
Divali in Aalsmeer. Daarbij kreeg zij 
hulp van vriendinnen, familie en 
Participe Amstelland. Ze kijkt heel 
tevreden terug op het evenement en 
het aantal bezoekers. Vanuit de 
Indiase gemeenschap, maar ook van 
andere bezoekers, heeft zij vele hart-
verwarmende reacties ontvangen. 
Ook hebben mensen al laten weten 
graag te willen helpen als zij volgend 
jaar opnieuw Divali gaat 
organiseren.
Constantijn Ho�scholte van het 
Flower Art Museum is verheugd over 
het feit dat het museum een plek 
mocht bieden voor het lichtjesfeest. 
“Het museum is niet alleen een 
museum, maar ook een ontmoe-
tingsplek. Er zijn regelmatig 
concerten, vandaag is er Divali, 
onlangs was er het Groot Aalsmeers 
Dictee en binnenkort verwelkomen 
we ook Poolse en Nederlandse Aals-
meerders bij een activiteit.” Tijdens 
het vrolijke en kleurrijke feest op 
deze bijzondere locatie zijn veel 
foto’s gemaakt. Een aantal hiervan 
zijn te bekijken op 
participe-amstelland.nu/divali. 

Foto: www.kicksfotos.nl

biedt een prachtige concertbeleving. 
Het trio combineert muziek van 
Franse, Engelse en Latijns-Ameri-
kaanse bodem, waaronder composi-
ties van Franse impressionisten. Het 
concert in het Flower Art Museum 
(tegenover de watertoren) begint om 
20.00 uur. Toegangskaarten zijn te 
bestellen via de ticketshop op de 
website van KCA.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
heeft een nieuwe groep energiecoa-
ches in Aalsmeer met succes de trai-
ning afgerond. Uit handen van 
wethouder Willem Kikkert (Duur-
zaamheid) ontvingen zijn hun certi-
�caat. Hiermee wordt het team van 
Aalsmeerse energiecoaches �ink 
uitgebreid. Zo kunnen zij nog meer 

inwoners helpen met tips om 
energie te besparen. De huidige 
hoge energieprijzen zijn vooral voor 
mensen met een lager inkomen een 
groot probleem. De energiecoaches 
hebben geleerd hoe je energie kunt 
besparen door dingen in huis iets 
anders aan te pakken. Wethouder 
Kikkert: “Wij zijn als gemeente blij 

Team Energiecoaches Aalsmeer 
flink uitgebreid

Wethouder Willem Kikkert met de acht nieuwe energiecoaches in Aalsmeer.

dat inwoners elkaar kunnen helpen 
om de energiekosten naar beneden 
te brengen. De energiecoaches 
kunnen adviseren over kleine maat-
regelen die eenvoudig en goed-
koop zijn, maar toch veel opleveren. 
Dat is goed voor de inwoners, het 
wooncomfort en het milieu.”

Afspraak maken
Inwoners uit Aalsmeer en Kudel-
staart kunnen gratis een afspraak 
maken met een energiecoach. De 
energiecoach komt vervolgens bij 
de mensen thuis en helpt inzicht te 
krijgen in de energiekosten en het 
energieverbruik. Zo laat hij/zij zien 
wat kleine maatregelen aan ener-
giebesparing kunnen opleveren. 
Denk bijvoorbeeld aan de instel-
lingen van de thermostaat of het zo 
slim mogelijk gebruiken van appa-
raten als de was- of afwasmachine. 
Maar ook het gebruik van led-
lampen en radiatorfolie. Samen met 
de inwoner kijkt de coach waar 
besparing mogelijk is. Een afspraak 
maken met een energiecoach kan 
via www.bespaarafspraak.nl/aals-
meer. Het gesprek duurt ongeveer 
een uur en is gratis. 

Nieuwe Wmo-vervoerder per 
1 november in Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf 1 november kunnen 
inwoners gebruikmaken van een 
nieuwe Wmo vervoerder. Vorige week 
werd bekend dat de huidige 
vervoerder, MRC NL, ermee ophoudt. 
De gemeente heeft alles op alles 
gezet om op tijd een nieuwe 
vervoerder te vinden. En dat is gelukt. 
“We waren onaangenaam verrast dat 
MRC NL ermee stopte. Maar we zijn 
blij dat we zo snel een nieuwe 
vervoerder hebben gevonden in RMC. 
Het Wmo vervoer is belangrijk voor 
kwetsbare inwoners die echt afhanke-

lijk zijn van deze vorm van vervoer,” 
aldus wethouder Willem Kikkert. Om 
de overgang naar RMC zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, worden 
inwoners, die gebruik maken van 
Wmo-vervoer, per brief geïnformeerd. 
“We doen er alles aan om er voor te 
zorgen dat de gebruikers zo min 
mogelijk hinder ondervinden”, zegt 
Kikkert. “Het reserveringsnummer en 
de voorwaarden blijven bijvoorbeeld 
hetzelfde. Ook maken veel chau�eurs 
de overstap naar RMC, zodat zij actief 
blijven in deze regio.”
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Aalsmeer - Een scooterrijder is 
maandag 17 oktober omstreeks half 
zes ‘s middags gewond geraakt op de 
rotonde Dorpsstraat met de Burge-
meester Kasteleinweg. Volgens 
buurtbewoners was de scooterrijder 
geschrokken van een auto bij de 
rotonde en ten val gekomen. De 
bestuurder van de auto is meteen 

gestopt en heeft eerste hulp 
verleend. Ook andere omstanders 
hielpen hierbij in afwachting van de 
hulpdiensten. Het meisje is door 
ambulancepersoneel behandeld. De 
situatie op de Kasteleinweg bij de 
Dorpsstraat is volgens buurtbewo-
ners verwarrend waardoor hier regel-
matig (bijna) ongelukken gebeuren.

Scooterrijder schrikt en komt 
ten val bij rotonde Dorpsstraat

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 12 op donderdag 13 
oktober is er ingebroken in club/
muziekcentrum N201 aan de Zwar-
teweg. Op camerabeelden is te zien 
hoe twee dieven om 01.53 uur de 
dj-set uit de studio van N201 van het 
terrein af rijden. Ze lopen de Zwar-
teweg op in de richting van de 
Hornweg. De dieftal van de twee 
cd-spelers en een mixer van het merk 
Pioneer is een klap in het gezicht van 

N201 waar elke dag hard gewerkt 
wordt om een vrijplek te zijn voor 
iedereen die met muziek bezig is. 
Zo’n 100 dj’s uit de wijde omtrek 
maken gebruik van de studio en het 
is dus een groot gemis en een groot 
probleem voor N201. De huurinkom-
sten van deze studio zijn van groot 
belang voor de exploitatie van het 
centrum. Het is dus belangrijk dat er 
snel een nieuwe DJ-set beschikbaar 
is. Ook wordt de DJ-set gebruikt 

Crowdfundingactie na diefstal 
dj-set uit muziekcentrum N201

Aalsmeer - Na jaren op de wachtlijst 
te hebben gestaan hebben Yvonne en 
Jan de Bruin nu eindelijk hun eigen 
moestuin. De afgelopen drie weken is 

het echtpaar veel bezig geweest om 
de moestuin op te knappen: snoeien, 
bedden maken, boompjes en struiken 
planten poten, enz. Veel voorbijgan-

Moestuin langs Spoorlijnpad 
vernield: Iets gezien?

tijdens feesten in N201.
Alleen professionele DJ-apparatuur 
komt in aanmerking, omdat dat juist 
de reden is voor DJ’s om de studio te 
huren. Weinig mensen hebben 
dergelijke dj-apparatuur zelf thuis 
staan, maar je moet er wel mee 
overweg kunnen als je in clubs wil 
draaien. De kosten voor een nieuwe 
set bedragen ruim 8.000 euro. Dat 
geld heeft N201 niet en daarom 
hoopt het centrum dit bedrag met 
crowdfunding op te kunnen halen. 
De link naar de crowdfundingactie is 
te vinden op social media (onde 
randere Facebook)en de website van 
N201 (www.n201.nl). Wellicht goed 
om te vermelden dat N201 een zoge-
naamde culturele ANBI is. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen 
giften dan afgetrokken worden van 
de belastingaangifte voor 125%, dus 
dan betaalt de belastingdienst mee. 
Inmiddels loopt de teller van reeds 
gedane giften aardig op (bijna 3.000 
euro) en daar is N201 erg dankbaar 
voor, want hoe sneller de studio weer 
open kan hoe beter! 
Er is overigens aangifte gedaan van 
de inbraak. Wie meer informatie 
heeft, wordt gevraagd contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844 

gers maakten een praatje met de twee 
om te zeggen dat ze blij waren dat de 
tuin eindelijk opgeknapt werd. Yvonne 
en Jan waren zelf ook erg blij met het 
resultaat. Afgelopen maandagavond 
�etste Jan in de avond langs de moes-
tuin en zag tot zijn verbazing en 
verdriet dat het toegangshek deels 
kapotgetrapt is, de fruitbomen in de 
sloot liggen, bedden vertrapt zijn en 
het tuingereedschap weg is of in de 
sloot ligt. “Dit aanzicht maakte ons 
verdrietig en boos, waarom is dit nou 
nodig”, vraagt het echtpaar zich af. Er 
is inmiddels aangifte gedaan bij de 
politie, maar Yvonne en Jan hopen 
ook op meer informatie van inwoners. 
De moestuin bevindt zich langs het 
Spoorlijnpad, tussen de Mendelstraat 
en de Zwarteweg. Heeft u/jij wat 
gezien of gehoord op maandavond 17 
oktober tussen 16.30 en 19.30 uur? 
Neem dan contact op per email: 
jbdebruin1980@gmail.com

Aalsmeer - De eerste 1.000 dagen 
van een kind zijn heel belangrijk. Elke 
ouder wil natuurlijk het beste voor 
zijn kind. Soms is dat lastig, bijvoor-
beeld omdat er weinig geld is. 
Gelukkig zijn er veel organisaties in 
Aalsmeer die kunnen helpen. De 
gemeente heeft daarom een informa-
tiefolder gemaakt, waarin de hulp op 
een rij staat. Zodat ieder kind een 
kansrijke start kan maken.

Overzicht
De verschillende organisaties kunnen 
helpen bij vragen over geld, gezond-
heid, opvoeden, relaties of taalont-
wikkeling. Meestal is dit gratis en 
zonder verwijzing. Samen met de 
partners is de hulp overzichtelijk 
gepresenteerd in de folder. 
Wethouder Bart Kabout heeft het 
eerste exemplaar uitgereikt aan 
verloskundigen Esther van Weerden-
burg en Bianca Renkens. Zij 
verspreiden de folder tijdens hun 

werk. “Fijn dat we dit overzicht aan 
ouders kunnen meegeven die de hulp 
goed kunnen gebruiken. Ze hebben 
er recht op, maar durven dit niet altijd 
te vragen uit schaamte en onwetend-
heid over de mogelijkheden.”

Gelijke kansen
Wethouder Bart Kabout (Jeugd): 
“Ieder kind verdient een goede start 
van zijn of haar leven. Helaas zijn niet 
bij alle (aanstaande) ouders de 
omstandigheden hiervoor optimaal. 
De gemeente vindt het belangrijk dat 
alle kinderen veilig, gezond en met 
gelijke kansen opgroeien. Kinderen 
die bij de geboorte een valse start 
krijgen, hebben later meer kans op 
psychische en fysieke problemen. 
Daarom willen we deze gezinnen 
steunen.” De folders liggen op 
verschillende plekken in Aalsmeer en 
Kudelstaart: het gemeentehuis, bij 
huisartsen, het consultatiebureau en 
de verloskundigenpraktijk. 

Kansrijke start voor ieder kind
Wethouder Bart Kabout reikt eerste exemplaar van een kansrijke start uit.

Kudelstaart - Zaterdag 8 oktober 
reisden de C1 korfballers van VZOD af 
naar Amstelveen voor de belangrijke 
wedstrijd tegen KVA C2. Bij een gelijk-
spel of winst konden de VZOD-ers 
zich kronen tot kampioen van de 
najaarscompetitie. Onder het 
toeziend oog van veel meegereisde 
ouders maakten beide ploegen er 
een spannende wedstrijd van, waarin 
de doelpunten lange tijd schaars 
waren. De eerste verdediging gaf 
weinig kansen weg. Vooral Jasper 
wist zijn gedreven mannetje prima 
van scoren af te houden. Laat in de 
eerste helft wist Esmee met een mooi 
schot de 0-1 binnen te schieten. Wat 
ook de ruststand was. KVA begon net 

even iets scherper aan de tweede 
helft en kwam verdiend terug op 1-1. 
De tweede aanval creëerde een paar 
mooie kansen en het was Jasper die 
zijn goede wedstrijd bekroonde met 
een doorloopbal: 1-2. Met nog negen 
minuten te gaan bleef de wedstrijd 
spannend. Veerle, net in het veld, 
verraste haar tegenstander en 
scoorde met een snelle doorloopbal 
de verlossende 1-3. In de laatste 
minuten bepaalde Jens met een 
mooie dieptebal op aangeven van 
Esmee de eindstand op 1-4. VZOD C1 
Kampioen! Na de wedstrijd werden 
de medailles uitgereikt. Maar het 
kampioensfeestje werd door de C1 
nog een weekje uitgesteld, om na de 

Korfballers VZOD C1 kampioen!

laatste wedstrijd van de najaarscom-
petitie het ongeslagen kampioen-
schap te kunnen vieren. En dat feestje 
kwam er! Een week na het behalen 
van het kampioenschap liet de C1 in 
de uitwedstrijd tegen het Nieuw-
Vennepse KIOS C3 zien de terechte 
kampioen te zijn. Na een moeizame 
en doelpuntloze eerste helft gaven 
de Kudelstaarters in de tweede helft 
gas. Door doelpunten van Esmee (2x), 
Jasper (2x), Joep en Tibbe werd ook 
de laatste wedstrijd van de najaars-
competitie gewonnen en was het 
ongeslagen kampioenschap binnen.

Niet scherp genoeg
Geen feest voor het eerste team van 
VZOD. Afgelopen zaterdag 15 oktober 
kregen de korfballers in Kudelstaart 
bezoek van Apollo uit Heerhugowaard. 
Gezien de stand op de ranglijst een 
wedstrijd die gewonnen zou moeten 
kunnen worden. Na vijf wedstrijden 
staat VZOD/FIQAS met 6 punten op de 
derde plaats en Apollo met 3 punten 
zesde. Maar het liep anders. VZOD was 
niet scherp genoeg en er werd 
onnodig verloren. Eindstand: 11-14. Dit 
weekend wacht een uitwedstrijd tegen 
koploper Viking in Wijk bij Duurstede.

Aalsmeer - Op maandagavond 8 
oktober is een multidisciplinaire 
oefening gehouden in de Waterwolf-
tunnel. De politie Aalsmeer-Uithoorn, 
Provincie Noord-Holland, de ambu-
lancedienst en de brandweerkorpsen 
van Schiphol en Aalsmeer namen 
hier aan deel. Het scenario betrof een 
vrachtwagenbrand in de westbuis 
van de tunnel. Daarachter waren 
twee personenauto’s met elkaar in 
aanrijding gekomen. In beide voer-

tuigen zaten slachto�ers die uit de 
auto’s bevrijd moesten worden. 
Achter de aanrijding stond een 
touringcar vol met passagiers. Deze 
passagiers hebben de tunnel 
verlaten middels de vluchtroutes. 
“Het was een leuke en zeker leer-
zame oefening waarin de tunnelpro-
cedure, de communicatie en de 
samenwerking tussen de verschil-
lende disciplines centraal stond”, 
aldus de deelnemende hulpdiensten.

Grote oefening hulpdiensten in 
de Waterwolftunnel
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Uitreiking zilveren en gouden 
penselen op de Zuidooster

Aalsmeer – Sinds eind september 
kunnen alle basisschool kinderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart weer mee 
doen aan alle (vaak gratis) kennisma-
kingsactiviteiten van Sjors Sportief en 
Creatief. Zo kunnen kinderen deel-
nemen aan judolessen, hockeytrai-
ningen of kennismaken met de scou-
ting! Het gaat vooral om het ontdekken 
of bijvoorbeeld een sport geschikt is 
voor het kind. Door op een laagdrem-
pelige manier deze activiteiten aan te 
bieden kunnen kinderen ook meerdere 
onderdelen uit proberen. Na de eerste 
paar weken waar men zich kon 
aanmelden zijn er veel kinderen die 

zich hebben opgegeven, maar er is 
nog plek bij vele aanbieders voor 
nieuwe aanmeldingen. Vindt uw kind 
het leuk om een sport of een andere 
activiteit uit te proberen? Ga dan snel 
naar www.noordhollandactief.nl en 
bekijk het aanbod. Sjors wenst jullie 
allemaal alvast heel veel plezier!

Kennismaken met activiteiten 
van Sjors Sportief en Creatief

Aalsmeer - Het was een spannende afsluiting van de Kinderboekenweek op 
basisschool de Zuidooster. Wie zou de zilveren en gouden penseel gewonnen 
hebben in de groepen 1/2? De jury heeft uiteindelijk gekozen de zilveren penselen 
uit te reiken aan Mira (groep A) en Ariyas (groep B) en de gouden penselen aan 
Lynna (groep A) en Saar (groep B). Trots gingen de vier met hun mooie tekeningen 
en gewonnen penselen op de foto.

Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober orga-
niseert volleybalvereniging Oradi/
Omnia het ‘King of the Court’ school-
volleybaltoernooi. Tijdens dit toernooi 
spelen de deelnemers samen met een 
vriendje of vriendinnetje, met z’n 
tweeën vormen ze een team. Een 
spelronde duurt 15 minuten, waarin 
punten verdiend kunnen worden in 
het Koningsveld. Het programma is 
als volgt: groep 4, 5 en 6 spelen van 
13.00 tot 15.00 uur en groep 7, 8 en 
de eerste en tweede klas van de 

middelbare school van 15.30 tot 17.30 
uur. Er zijn al verschillende clinics 
gegeven op basisscholen in Kudel-
staart en Aalsmeer. Op woensdag 26 
oktober kan iedereen nog een keer 
deelnemen aan een open training. 
Deze training wordt gegeven in 
sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. Meedoen aan het toernooi 
op 29 oktober of nog vragen? Stuur 
dan een mail naar volleybal@svomnia.
nl. Inschrijven kan nog tot en met 
woensdag 26 oktober! 

Laatste open training voor 
schoolvolleybaltoernooi

Kudelstaart - Zaterdag 15 oktober zijn 
de korfbal-pupillen F1 van VZOD 
kampioen geworden op het veld, in de 
najaarscompetitie wist het team de 
meeste punten binnen te halen. Geen 
enkele wedstrijd werd verloren en zo 
eindigde de F1 met 12 punten bovenaan 
in de poule en mag het team zich onge-
slagen kampioen noemen! De laatste 
wedstrijd werd gespeeld bij KVA in 
Amstelveen, helaas waren twee spelers, 

Noa en Marnix, op vakantie en werd 
gestart met de vier overige toppers. De 
eerste helft waren er al direct veel 
kansen, Isabel scoorde het eerste doel-
punt! Er werd goed overgespeeld en ook 
Joost en Fayenn scoorden, opeens stond 
het al 0-3. Net voor rust wist KVA een 
doelpunt te maken: 1-3. In de pauze 
werd afgesproken dat iedereen nog ging 
proberen te scoren. Jarko wist als eerste 
de korf te vinden, hij scoorde er zelfs 

Korfbal: VZOD F1 kampioen!

Aalsmeer - Op De Brug hebben leer-
lingen en leerkrachten ruim een 
week uitbundig de Kinderboeken-
week 2022 gevierd. Met een enorme 
Gi-Ga-Groen-machine werd de week 
op woensdag 5 oktober afgetrapt. 
Op het schoolplein met alle ouders 
erbij kwamen de leerkrachten 
verkleed in het ‘groene’ thema uit de 
Gi-Ga-Groen-machine naar buiten. 
Door de hele school zijn dagelijks 
leuke activiteiten georganiseerd. Op 
donderdag 13 oktober was de kijk-
middag voor de ouders. Met een 
rondleiding door de school zagen zij 
in ieder klaslokaal wat de kinderen 
allemaal hadden gemaakt: van teke-
ningen en knutselwerken tot aan 
eigen geschreven verhalen. Met het 
zingen van het Gi-Ga-Groen-lied 
werd op vrijdag 14 oktober het einde 

van de Kinderboekenweek en de 
start van de Herfstvakantie ingeluid. 

Gi-Ga-Groen
Gi-Ga-Groen is een thema met veel 
mogelijkheden. Zo kwam er een 
echte verhalenverteller in alle 
klassen. Ook zijn er wedstrijdjes 
georganiseerd: in de onderbouw 
kregen de mooiste Gi-Ga-Groen-
tekeningen de gouden of de zilveren 
penseel. En in de bovenbouw 
ontvingen de beste Gi-Ga-Groen-
verhalen een gouden of zilveren 
gri�el. Een voorleeswedstrijd, voor-
lezen door de bovenbouw aan de 
kleuters, zwerfkasten voor boeken 
door de hele school: op De Brug 
weten ze dat lezen niet alleen heel 
belangrijk is, maar vooral ook super 
leuk!

Kinderboekenweek op PCBS 
De Brug uitbundig gevierd

Aalsmeer - Tijdens de eerste verga-
dering van de kinderraad 2022-2023 
kwam de organisatie Gro-up langs 
om te vertellen over hun project 
‘Citytrainer Junior’. Hierna is de 
kinderraad met tien jongeren bij 

Gro-up langsgegaan in Place2Bieb in 
Kudelstaart om zelf te ervaren hoe 
zo’n training loopt. 
Tijdens de training leren de kinderen 
hoe ze activiteiten organiseren en 
begeleiden. De activiteiten verzinnen 

Leden Kinderraad willen ook 
‘Citytrainer Junior’ worden

de kinderen zelf. Na het afronden van 
de cursus ontvangen de kinderen 
een certi�caat en zijn zij o�cieel 
‘Citytrainer Junior’. 
De kinderen kunnen hun nieuwe 
vaardigheden inzetten voor hun 
buurt, hun school, hun sportclub of 
voor hun taken bij de kinderraad. 

Thema’s kinderraad
De kinderraad gaat zich bezig-
houden met de thema’s: Minder 
Plastic, Wees Jezelf en Speeltuinen. 
De kinderen gaan zelf aan de slag om 
hier activiteiten voor te bedenken. 

Talentgerichte training
De talentgerichte training ‘Citytrainer 
Junior’ wordt eens per hal�aar 
gegeven. Kinderen kunnen de trai-
ning ook volgen als ze niet in de 
kinderraad zitten. De volgende groep 
trainingen start in het voorjaar. Heb 
jij ook interesse of wil je meer infor-
matie? Mail dan naar 
khalid.afakir@gro-up.nl. 

RKDES JO9-3 
periodekampioen
Kudelstaart - Op zaterdag 8 oktober stond voor 
RKDES JO9-3, uitkomend in de 4e klasse, de 
laatste wedstrijd van de eerste fase op het 
programma. De voorgaande wedstrijden 
werden allemaal gewonnen, dus als deze 
wedstrijd ook winnend zou worden afgesloten, 
zou RKDES kampioen van deze periode worden. 
En deze titel is met verve behaald. RKDES won 
de wedstrijd met maar liefst 11-5. De winst en 
het kampioenschap is gevierd met kindercham-
pagne samen met de trotse ouders en trainers!

twee achter elkaar. KVA wist ook een 
paar keer te scoren en zo werd het tien 
minuten voor het einde zelfs nog span-
nend, met een stand van 6-7. Maar VZOD 
liet zich niet uit het veld slaan en deed er 
nog even een schepje boven op. Toen de 
scheidsrechter �oot voor einde wedstrijd 
stond er 6-9 op het scorebord! Alle 
ouders, familie en ook de F2 stonden te 
juichen langs de lijn. Het allertrots van 
iedereen is de coach Suzan, die de F1 
sinds vorig jaar traint en ze met de week 
beter ziet worden. Met als beloning nu 
het allereerste kampioenschap! 
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Kudelstaart - Na een aantal jaren in 
de jongenscompetitie gespeeld te 
hebben, dit jaar toch echt tegen 
meiden voetballen voor RKDES 
MO11-1. Gestart in de eerste klasse, 
eerst maar kijken of RKDES goed kan 
meekomen. Er werd een goede start 
gemaakt in de eerste klasse met drie 
gewonnen wedstrijden en één gelijk 

gespeeld. Zaterdag 8 oktober kon 
de periodetitel o�cieel binnen 
gehaald worden tegen Hoofddorp 
MO11-1 en dit lukte met gemak, 
liefst met 12-0 gewonnen en dus 
kon het feestje gevierd worden. Met 
spanning wordt afgewacht of 
misschien promotie naar de hoofd-
klasse gemaakt mag worden.

Eerste periodetitel RKDES MO11-1

KORT
ALLEN WEERBAAR IN HET 
MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op maandag 24 
oktober houdt Allen Weerbaar 
weer een gezellige kaartavond 
in het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55. Het kaarten 
begint om 20.00 uur, de zaal 
gaat open vanaf 19.30 uur voor 
ko�e, thee, een praatje en 
inschrijving. De kaartavond op 
10 oktober is gewonnen door 
Corry Feenstra met 5416 punten. 
De laatste plaats was voor Co 
Vonk. Er waren nog meer prijsjes 
te verdelen in de vorm van een 
bosje bloemen. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden 
met het bestuur van Allen Weer-
baar via 0297-325040. 

KOPPELKAARTEN BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - In een vol buurthuis 
was het afgelopen vrijdag 14 
oktober goed toeven met weer 
vier kaarters die uiteindelijk 
meer dan vijfduizend punten 
bijeen wisten te behalen. Het 
was dit keer een dame die de 
hoogste eer behaalde, Plony de 
Langen met 5589 punten. Op 
twee is Jan Meijer geëindigd 
met 5469 punten en plaats drie 
was voor Kees Noordhoek met 
5419 punten. De poedelprijs 
werd uitgereikt aan Rijk van 
Egdom met 3374 punten.
Komende vrijdag 21 oktober is 
er weer koppelkaarten in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1. 
Aanvang is 19.30 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

HANS EN RIET WINNEN 
BIJ OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma 
en nieuwe kaarters zijn altijd 
welkom. Tijdens de ouderensoos 
13 oktober waren 16 leden 
aanwezig. Het klaverjassen is 
gewonnen door Huub Bouw-
meester met 5638 punten en 1 
mars. Bij het jokeren was de 
hoogste eer voor Riet Lammers 
met 248 punten. De volgende 
kaartmiddag is donderdag 20 
oktober. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden 
met penningmeester Hans van 
Schuilenburg via 06-12699009.

RIA PIETERSE WINT BIJ 
OVAK-SOOS

Aalsmeer - Afgelopen 12 
oktober kwamen 24 klaverjas-
sers naar het Parochiehuis om 
een kaartje te leggen bij de 
OVAK. Het kaarten is uiteindelijk 
gewonnen door Ria Pieterse met 
5320 punten, gevolgd door Thea 
van Aalst met 5242 punten en 
Gees Hulsegge met 5062 
punten. Kees Burgers sloot de rij 
met 3329 punten. De volgende 
kaartmiddag van de OVAK is op 
woensdag 26 oktober in het 
Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat vanaf 13.00 uur. De 
middag is alleen voor leden van 
de OVAK.

Aalsmeer - Er is afgelopen weekend weer veel gevoetbald op de velden van FCA en 
RKDES. Het eerste herenteam van RKDES kreeg zaterdag 15 oktober Van Nispen uit 
De Zilk op bezoek. De Kudelstaarters wonnen de wedstrijd met liefst 5-0. Nog meer 
doelpunten wist Dames 1 van FC Aalsmeer te scoren. Het team bezorgde KDO uit De 
Kwakel een nederlaag van wel 10-0. Heren 1 van FCA zaterdag speelde uit tegen 
Kagin. De teams verdeelden de punten: 2-2. FCA zondag en RKDES Dames 1 hadden 
vrij. Foto: www.kicksfotos.nl

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 15 oktober 
reden ouders hun voetbalmeiden 
naar Excelsior in Rotterdam. Op 
uitnodiging speelden de FCA 
MO17-1 een oefenwedstrijd tegen de 
meiden 16-1 van Excelsior. Om 15.10 
uur werd er afgetrapt. Beide teams 
gingen er stevig tegenaan en mooie 
aanvallen golfden op en neer met 
scoringskansen voor beide doelen. In 
de 10e minuut scoorde Excelsior met 
een harde lage schuiver die te 
machtig was voor de goed keepende 
Suzanne: 1-0. Na dit doelpunt 
werden de Excelsior meiden wat 
sterker met snelle gevaarlijke 
aanvallen. De sterke FCA verdediging 
ontregelde vele aanvallen en 
keepster Suzanne voorkwam met 
super reddingen een grotere achter-
stand. Vlak voor de rust kreeg Excel-
sior een hoekschop, de bal vloog 
hard voor het FCA doel waar verde-
digster Pien de bal ongelukkig op 
haar been kreeg en de bal in het doel 
zag verdwijnen: 2-0. De eerste helft 
had de FCA meiden veel kracht 
gekost waardoor de Excelsior meiden 

in de tweede helft nog meer druk 
konden uitoefenen. Veel snelle Excel-
sior aanvallen golfden op het FCA 
doel af, de meeste Excelsior schoten 
waren een prooi voor de zeer goed 
keepende Suzanne. Door het snelle 
Excelsior spel werd het combineren 
met elkaar bij FCA slordiger en 
kwamen de meiden niet tot kansen 
om te scoren. In de 18e minuut een 
hoog op stuiterende bal voor het 
FCA doel. Op het moment dat de 
FCA verdedigster Lieke de bal wilde 
wegkoppen, tikt een Excelsior 
aanvalster met een hoog geheven 
been de bal in het FCA doel en raakte 
daarbij het hoofd van Lieke, dat de 
scheids dit gevaarlijk spel en de goal 
goedkeurde was een raadsel: 3-0. In 
de 29e minuut werd het nog 4-0. Een 
Excelsior schot werd door keepster 
Suzanne half gekeerd waardoor de 
bal tergend langzaam naar de hoek 
van het doel rolde: 4-0. De FCA 
meiden hebben moedig gestreden 
en hebben weer wat opgestoken van 
deze wedstrijd. Dank aan trainer/
coach Je�rey Hausel die deze 
wedstrijd voor zijn meiden heeft 
geregeld.

Voetbal: Excelsior meiden een 
maatje te groot voor FCA 17-1

 Isabelle en Dalila van FCA nemen Excelsior speelster in de tang. Foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - In de Veluwehal in Barne-
veld vond afgelopen zaterdag 15 
oktober het NK sjoelen voor teams 
plaats. Sjoelclub Aalsmeer kwam met 
vijf teams aan de start, met in begrip 
van enkele sjoelers van andere clubs.
Nederlands Kampioen werd EMWSV 1 
met een gemiddelde van 141,49. In dit 
team onder andere Ronald Polman 
met een gemiddelde van 144,45. Aals-
meer 1 bereikte een mooie derde 
plaats in de A-Klasse met een totaal-
gemiddelde van 136,69. Wim Voorbij 
gooide hier het beste met 140,35 
gemiddeld. In Team 1 sjoelden nog 
Tim en Leo van Tiem en Patrick Haring. 
In de B-Klasse ook een derde plaats 
voor Aalsmeer 2. Iko van Elburg streed 
hier met zijn Amsterdamse sjoel-
maatjes Sandra Stoelhorst, Eric 

Roosendaal en Alex Pietersen voor het 
eremetaal en behaalde een gemid-
delde van 129,83 als team. In de 
D-Klasse twee Aalsmeerse teams. Aals-
meer 3 werd Nederlands Kampioen 
met 124,36 gemiddeld. Kees Kuypers, 
Marcel Vledder, Jacob van ’t Hof en 
Hans van Leeuwen beklommen het 
hoogste schavot en kregen de 
bloemen en medailles. Aalsmeer 5 
met Pia Mulder, Theo van Leijden, 
Sjaak Siebeling en Wijnand Springin’t-
Veld waren het enige Aalsmeerse 
team zonder een ereprijs. Hun gemid-
delde was 112,30. In de E-Klasse ook 
de hoofdprijs voor Aalsmeer 4 met 
een gemiddelde van 115,86. Dit team 
bestond geheel uit vrouwen: Marja 
Springin’tVeld, Karin Dijkstra, Mirjam 
van den Berg en Maria de Vries.

Prima prestaties voor sjoelers 
uit Aalsmeer op NK voor teams

‘Dikke’ winst bij voetbal

Aalsmeer - Slechts 12 graden, 
nauwelijks wind (kracht 1.9) en een 
heldere avond: ideale omstandig-
heden voor de AVA Waterdrinker 
baanloop die op woensdagavond 12 
oktober werd gelopen. Er stonden 
dertig deelnemers aan de start voor 
de 1, 3 of 5 kilometer. In de eerste 
heat liepen er meerdere AVA leden 
mee: Mats van Teylingen won de 1 
kilometer in 3.39 en Erwin Metselaar 
behaalde de eerste plaats op de 5 
kilometer in 17.29. Tweede op deze 
afstand werd AVA-lid Corné Timmer, 
die als een haas zo snel gestart was 
voor René, Bart en Marc uit Hoofd-
dorp. René koos uiteindelijk toch 
voor de 3 kilometer, net zoals zijn 
vrienden, waarna Corné de laatste 2 
kilometer nog een �inke versnelling 
in huis moest halen. De derde plaats 
op de 5 kilometer was in 19.05 voor 
de Aalsmeerse debutant Robert-Jan 
van Bodegraven, die samen met zijn 
vader Tijmen voor het eerst deelnam 

aan deze maandelijkse baanloop. Een 
knappe prestatie! De drie vrienden 
uit Hoofddorp, Bart van der Duin 
(11.01), René de Jong (11.03) en Marc 
Groenendijk (11.04) liepen naar de 
plaatsen 1, 2 en 3 op de 3 kilometer.
In de tweede heat was de familie 
Onos weer goed vertegenwoordigd: 
Timothy, Elroy, Elfried, Brettley en 
Brenden liepen de 1, 3 of 5 kilometer. 
AVA-jeugdlid Indy de Boer won met 
een paar meter van haar moeder 
Amanda op de 1 kilometer. Bij de 3 
kilometer heren kwam Sam Stobbe 
uit Almere als eerste over de �nish. 
Bij de 5 kilometer heren was dit Leo 
Duuk. De pas 11-jarige Lynn Hoogen-
dijk van SAV liep sterk naar een 
persoonlijk record van 22.57 op de 5 
kilometer. 
Voor iedere deelnemer was er weer 
een mooi plantje om mee naar huis 
te nemen. Kijk voor de volledige 
uitslag en rondetijden op www.
avaalsmeer.nl.

Frisse baanloop bij AV Aalsmeer

Robert-Jan van Bodegraven met vader Tijmen en Indy de Boer met moeder Amanda.

Alle prijswinnaars van Sjoelclub Aalsmeer. Achter van links naar rechts: Karin, Alex, 
Marcel, Tim, Leo, Iko, Patrick en Eric. Voor van links naar rechts: Wim, Hans, Mirjam, 
Marja, Maria, Sandra, Jacob en Kees.
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KORT
KLAVERJASSEN BIJ 
DE GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Het hele jaar 
wordt er door klaverjasclub De 
Geluksvogels op woensdag-
avond vanaf 20.00 uur gekaart in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Op 12 oktober is het klaver-
jassen gewonnen door Jan 
Ramp met 5771 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Corrie Durieux met 3451 punten. 
Zin in een avondje klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
De Geluksvogels.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 22 oktober:
F.C. Aalsmeer
Roda’23 4 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 6 - Argon 8 14.30 u
FCA V30+ - Wartburgia V30+ 14.30 u
S.C.W.
S.C.W. 3 - RKAVIC 2 14.30 u
Asv.Bl.wit 2 - S.C.W. 4 12.00 u
Rijnsburseboys - S.C.W. 45+1 14.00 u
R.K.D.E.S.
Valleivogels 2 - R.K.D.E.S. 2 12.00 u
RKDES 023-1 - A’veen 023-1 12.30 u 
Montf. 023-2 - RKDES 023-2 14.00 u
De Vecht VR1 - R.K.D.E.S. VR1 11.30 u

EERSTE SCHREDEN DAMMERS 
K&G IN DE EREKLASSE

De Kwakel - Vorig seizoen 
behaalde damclub Kunst en 
Genoegen verrassend het 
kampioenschap van de hoofd-
klasse, dit seizoen mag K&G het 
daarom een niveau hoger 
proberen, in de ere-klasse. Vrij-
dagavond was hiervoor de 
aftrap in ‘t Fort De Kwakel, de 
dammers van Enkhuizen 
kwamen op bezoek. 
Na een uur spelen was er al snel 
tekening in de strijd, Rene de 
Jong kwam een schijf achter en 
Adrie Voorn had al een dam. 
Maar de dam stond helemaal 
opgesloten en kon voordelig 
worden afgepakt, Adrie moest 
vervolgens alle zeilen bijzetten 
om er een remise uit te slepen: 
1-1. Rene spartelde lang tegen, 
maar moest na vele jaren onge-
slagen te zijn gebleven in de 
bondswedstrijden, zijn meer-
dere erkennen: 1-3. Na bijna drie 
uur dammen vergat Wim Konst 
in het heetst van de strijd zijn 
klok in te drukken, zijn vlag viel 
voor hij vijftig zetten had 
gespeeld. Eigenlijk een regle-
mentaire nul maar zijn tegen-
stander wilde doorspelen, de 
partij eindigde uiteindelijk in 
een gelijkwaardige remise: 2-4. 
Alleen kopman Fred Voorn zou 
de stand nog gelijk kunnen 
trekken, maar daarvoor was 
winst op zijn sterke opponent 
noodzakelijk. Daar kwam het 
niet van, Fred moest in een over-
macht eindspel het hoofd 
buigen, eindstand 2-6. 
Niet echt weggespeeld in deze 
nieuwe klasse, vol vertrouwen 
zetten de Kwakelse dammers op 
zaterdag 12 november koers 
naar Texel. Zij zijn bijna een dag 
zoet om een potje te gaan 
dammen in Oosterend, zo leuk is 
het spel! 
Damliefhebbers zijn elke woens-
dagmiddag vanaf 13.30 uur 
welkom in ‘t Fort De Kwakel.

Aalsmeer - De BeNe League handbal 
stond afgelopen week stil vanwege 
de EK kwali�catiewedstrijden voor 
Team NL tegen België en Grieken-
land. Van België wist Nederland op 
13 oktober nipt te winnen met 25-24. 
De tweede wedstrijd tegen Grieken-
land was eveneens vanaf de aanvang 
een min of meer gelijk op gaande 
strijd, maar het was wel Griekenland 
dat de winst pakte: 32-28. In Team NL 
zijn drie spelers van Green Park Aals-
meer gekozen. Keeper René de Knegt 
en de aanvallers Je�rey Boomhouwer 
en Samir Benghanem. 

Vijftigste interland
Ondanks het verlies was het toch 
feest voor Samir. Het was deze 16e 
oktober namelijk zijn vijftigste inter-
land. En Samir had nog meer reden 
tot juichen: Hij scoorde vier punten 
voor Nederland en maakte de laatste 
goal voor Nederland in deze 

wedstrijd. Je�rey liet de keeper van 
Griekenland twee keer de bal uit het 
net vissen.

Heren 2
Geen BeNe League, maar wel 
tophandbal afgelopen weekend. 
Green Park Heren 2 speelde in De 
Bloemhof tegen WHC Hercules 1. De 
rust gingen de teams in met 13-14, 
achterstand dus voor Aalsmeer. In de 
tweede helft werd dat snel goed 
gemaakt en wist Green Park het tij te 
keren. De wedstrijd eindigde uitein-
delijk in 32-27 winst voor de Aals-
meer Heren 2. 

Heren 1 zaterdag thuis
Komende zaterdag 22 oktober komt 
Green Park Heren 1 weer in actie voor 
de BeNe League. Voor speelronde 
acht komt Visé op bezoek in De 
Bloemhof. De wedstrijd begint om 
19.00 uur en publiek is welkom.

Handbal: Toch winst Green Park 
Heren 2 na achterstand bij rust

Winst voor Heren 2 tegen WHC Hercules 1. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De dansers van Blackbird 
Dance Centre doen mee aan de inter-
nationale online danswedstrijd 
#MBHigherDance! Deze wordt geor-
ganiseerd door zanger Michael Bublé 
en choreograaf Derek Hough. Voor 
de wedstrijd moesten de deelnemers 
een choreogra�e op Michael Bublé’s 
nieuwe nummer ‘Higher’ maken en 
insturen. Choreografe Merel wist 
meteen dat ze hieraan mee wilde 
doen en dook de studio in met haar 
dansers. Twee weken lang werd er 
keihard gerepeteerd samen met 
Marlies Lindauer, Loriel Wesley en 
Danila Koster (die uiteindelijk helaas 
niet bij de opnames kon zijn). Vervol-
gens werd de dansstudio in The 
Movement Building omgetoverd tot 
een ware �lmstudio, waar een hele 
avond tot in de late uurtjes werd 
geshoot om zoveel mogelijk beeld-
materiaal te hebben. Videografen 
Bart van de Schraa� en Jack 
Appelman legden alles vast en 
bewerkten de beelden tot een mooi 
eindresultaat. Nu staat de video van 
Blackbird Dance Centre als enige 
Nederlandse inzending tussen alle 
andere video’s. Het is gelukt om in de 

Top 100 te komen en daarmee is de 
tweede ronde behaald. Nu zullen er 
zoveel mogelijk stemmen verzameld 
moeten worden om een ronde 
verder te komen. Hoe leuk zou het 
zijn als Blackbird Dance Centre Aals-
meer internationaal op de kaart kan 
zetten door heel hoog te eindigen in 
deze danswedstrijd. Wil jij je stem 
uitbrengen? Ga dan naar de website 
van Blackbird Dance Centre (www.
blackbirddancecentre.nl). Daar staat 
een directe link naar de video en de 
site waar gestemd kan worden. 

Dansers Blackbird Dance Centre 
in internationale danswedstrijd

Aalsmeer - Op 15 oktober vond in 
Amstelveen het sterk bezette interna-
tionale Sista schermtoernooi plaats. 
Dit is een zogenaamd satelliet toer-
nooi, waarmee punten voor de 
wereldranglijst te verdienen zijn.
Voor de Aalsmeerse �oretschermer 
Daniël Giacon was dit het eerste toer-
nooi van het seizoen. In de poule 
verloor Giacon slechts één partij van 
de zes en daarmee had hij een vrij-
stelling voor het tableau 128. Vervol-
gens versloeg hij een Duitser, een 
Fransman en een Slowaak. Om een 
plek op het podium te bemachtigen 
trof de 21- jarige topper van Scherm-
centrum Amsterdam de Pool Rajski. 
Deze partij, die snel op de vorige 
volgde, kon Giacon niet naar zijn 
hand zetten. Uiteindelijk eindigde hij 
op de vijfde plaats. Achteraf zegt hij 
hierover: “Het Sista toernooi was een 
mooi opwarmertje voor het seizoen. 
Het is altijd �jn om in Nederland te 
spelen en ik wil iedereen in de hal 

bedanken voor de support. Ik heb 
goed staan schermen, maar kwam 
conditioneel iets tekort en een harde 
steek op mijn arm, die aan het 
verzuren was tijdens de laatste partij, 
hielp niet mee. Ik ben dan ook erg 
tevreden met mijn vijfde plaats. Nu 
zorgen dat ik top-�t ben voor de 
Wereldbekerwedstrijd in november 
in Bonn.” Daniël Giacon staat momen-
teel 27e op de wereldranglijst en 
heeft als doel deelname aan de 
Olympische Spelen van 2024 in Parijs. 
Om zich te kwali�ceren moet hij 
zoveel mogelijk punten op de 
wereldranglijst vergaren door deel-
name aan toernooien die over de 
hele wereld plaatsvinden. Momenteel 
zijn de �nanciën de grootste sta-in-
de-weg voor de vierdejaars student 
Facility Management aan de Haagse 
Hogeschool. Giacon zoekt dan ook 
sponsors om hem te begeleiden op 
zijn reis naar Parijs. Kijk voor meer 
informatie op www.danielgiacon.nl.

Floretschermer Daniël Giacon 
vijfde op Sista toernooi

Foto: H. Kaho

Aalsmeer - De springers van SV 
Omnia uit de tweede en derde divisie 
zijn bijna klaar voor het NK Teams. 
Op 8 oktober lieten zij in Alkmaar 
zien wat zij in huis hebben. In deze 
eerste plaatsingswedstrijd sprongen 
de deelnemers drie keer. De eerste 
twee oefeningen telden als voor-
ronde om als team te kwali�ceren 
voor het NK Teams in december. De 
score van de derde oefening telde als 
individuele score voor de wedstrijd 
van die dag. En er zijn mooie resul-
taten neergezet, bij alle oefeningen. 
Zo werd Lindsey van Dam indivi-
dueel knap tweede en behaalde 
Charlotte van Aalst een mooie derde 
plaats in de categorie 3e Divisie 
Jeugd I meisjes. In de 3e Divisie 
Jeugd I/II Jongens scoorde Finn 
Kweekel een gouden medaille. Eva 
Hermans veroverde het brons in de 
3e Divisie Junior/Senior Dames. In de 
2e Divisie Junior/Senior Dames was 
het goud voor Omnia trainster 
Marlies Kok die uitkwam voor tram-
polinevereniging Tri�s. Jenna van 
Leeuwen mocht in dezelfde cate-
gorie met de bronzen medaille naar 
huis. Tot slot was er nog een knappe 
eerste plaats voor Isabelle Croes in de 
3e Divisie Jeugd I/II meisjes. 

Teamuitslagen
Bij de teamuitslagen - die relevant 
zijn voor de plaatsing voor de Natio-
nale Kampioenschappen -behaalde 

het 2e Divisie team van Hannah 
Serné, Jenna van Leeuwen, Katelijne 
van der Avoird en Fenne van der 
Zwaard de derde plek. In de 3e 
Divisie was er ook een derde plaats 
voor het team van Lindsey van Dam, 
Charlotte van Aalst, Fleur Stijne en 
Caitlyn van der Torre. Het 3e Divisie 
team van Finn Kweekel, Maud 
Martens, Isabelle Croes en Eva 
Hermans staat na deze eerste plaat-
singswedstrijd bovenaan in de rang-
lijst. De springers uit de tweede en 
derde divisie springen hun tweede 
plaatsingswedstrijd op 12 november 
in Alkmaar. 

Eerste en eredivisie
De trampolinespringers van de 
eerste en eredivisie hebben er zelfs al 
twee plaatsingswedstrijden op zitten. 
Zij sprongen op 1 en op 15 oktober 
hun voorrondes voor het NK Teams. 
Jay Roelfsema – springer van SV 
Omnia 2000 – maakt in deze ronde 
deel uit van een team van Trampo-
line Vereniging TVIJ uit IJmuiden. En 
dit team - met naast Jay Roelfsema 
ook Romana Schuring en Lieke van 
Velzen -heeft zich zelfs als eerste 
geplaatst voor het NK Teams in 
december. 
Ook eens kennismaken met trampo-
linespringen? Stuur dan een mail 
naar sportpunt@svomnia.nl en vraag 
naar de mogelijkheden voor een 
gratis proe�es. 

Goud, zilver en brons voor 
trampolinespringers Omnia

Lindsey en Charlotte van SV Omnia op het podium, resp. 2e en 3e plaats.








